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PREȚUL ATACULUI 
CU ORICE PREȚ

Din nou o zi grea pentru 
Florin Gheorghiu ! în partida 
de aseară, cu Troianescu, el 
avea toate dezavantajele mo
rale posibile în mod practic: 
venea după o înfrîngere la 
Bilek care trebuia recuperată, 
juca cu albele, ceea ce îl obli
ga la inițiativă și, în sfîrșit, 
adversarul său, care și-a pro
pus să confirme în acest tur
neu titlul de maestru interna
țional, era și el avid de puncte. 
Campionul și-a construit din 
deschidere o poziție activă, 
după care a trecut cu înverșu
nare la atac. Dar, în focul lup
tei, el a uitat măsurile de pre
cauție. Și cum, în ciuda ava
lanșei de amenințări, prilejul 
loviturii decisive nu s-a ivit, 
doctorul a găsit de cuviință să 
contraatace. El a. efectuat o 
simplă dar elegantă combinație 
de cai și această manevră ec
vestră i-a adus cișțigul curat al 
unei calități,La întrerupere, 
Florin Gheorghiu val< trebui să 
lupte din greu ca să salveze 
partida.

Discret, aproape neobservat 
In turneu. Bruno Parma conti
nuă să acumuleze puncte. A- 
seară el l-a învins pe Ciocîltea 
(aflat încă în convalescență), 
ceea ce practic îl aduce pe ma
rele maestru iugoslav în pozi
ția de lider, fiindcă întrerupta 
cu Liebert este cîștigată.

Ghițescu nu și-a valorificat 
eontrașansele unui sacrificiu de 
pion la Ghipslis, i-a permis 
marelui maestru sovietic să 
simplifice poziția și să păstreze 
la întrerupere acest avantaj 
material minim

RUNDA A T-A
Parma — Ciocîltea 1—0, 

Jansa — Liebert V2—Va, Ghips
lis — Ghițescu într., Gheor
ghiu — Troianescu într., 
Wade — Bilek într., Radovici 
—- Drimer Va—V>.

ÎNTRERUPTE
Troianescu — Ciocîltea (run

da 2) 1—o, Tringov — Liebert 
(5) 0—1.

CLASAMENTUL
Jansa 4yâ p, Parma, Ghips

lis. Bilek 4 (1), Drimer 4. 
Gheorghiu 3 (1) — din 6 par
tide, Tringov 3 — din 6, Lie
bert 2V2 (2) —- din 6, Troia
nescu 2Va (1), Radovici 2V2 — 
din 6, Ghițescu 2 (1) »— din 6, 
Ciocîltea 1 (1) — din 6, Wade 
0 (1) — din 6.

Astăzi, de la ora 16,30 —
runda a 8-a

Tot după întrerupere Bilek 
își va încasa punctul planificat 
la Wade.

Valeriu CHIOSE

Fază din meciul Dinamo 
București — Avîntui Gheor- 
ghieni, în care bucureștenii 
au cîștigat cu scorul de 

15—2
Foto: A. NEAGU

Azi, in sala Dinamo

CAMPIOANELE DE VOLEI ALE ROMÂNIEI 
M FAȚA UNUI EXAMEN GREU

Așteptată cu mult interes de 
iubitorii voleiului, partida retur 
din cadrul sferturilor de finală 
ale „C.C.E.“ la volei feminin din
tre campioanele României și Po
loniei, va avea loc azi la ora 18 
în sala Dinamo. După cum se 
știe, Wisla Cracovia a cîștigat 
meciul tur, pe teren propriu, cu 
3—1 (punctaveraj 52—33).

Handicapul, deși greu, este per
fect recuperabil și așteptăm de 
la reprezentantele noastre un joc 
pe măsura posibilităților, în ciuda 
faptului că principala coordona

toare, Doina Ivănescu, este in
disponibilă. Dinamovistele, în a- 
fara faptului că joacă acasă, se 
prezintă favorite la calificare 
pentru că — pînă acum — toate 
disputele din ,,C.C.E.“‘ în com
pania echipelor poloneze s-au în
cheiat cu promovarea sportivelor 
noastre în turul următor.

Wisla Cracovia a sosit ieri în 
Capitală cu efectivul complet, din 
care nu lipsesc cunoscutele Jo
sefa. Ledwig (căpitana echipei), 
Elzdieta Porzec și Wanda Wie- 
cha (din naționala poloneză).
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lată tema anchetei întreprinse de ziarul nostru, cu scopul de o-și 
aduce contribuția la eforturile ce se fac pentru scoaterea gimnasticii din 
actualul impas. Publicăm astăzi, în pag. a 2-a, ultimele răspunsuri primite 
Iq redacție.

Campionatul republican de hochei

Este cunoscut faptul 
că și în campionatul nos
tru, la fel ca la marile 
întreceri internaționale, 
există două grupe de 
formații net diferențiate 
din punct de vedere va
loric. Din acest motiv, 
spectatorii (tot mai pu
țini din păcate) așteaptă, 
deocamdată,, ca întrece
rea pentru titlul de cam
pioană la hochei să intre 
în faza ei decisivă, adi
că să programeze ulti
mele trei etape, cînd se 
vor întîlni, pe cele două 
grupe valorice (primele 
4 formații și ultimele 3 
între ele), echipe de forțe 
apropiate.

Pînă atunci trebuie să 
ne mulțumim cu puținul 
pe care ni-1 oferă parti
dele din primele etape. 
Ceva mai multe aprecieri 
se pot face pe marginea 
arbitrajelor. După ce ani 
și ani la rînd promova
rea arbitrilor s-a făcut 
chinuit, cu ezitări și în- 
tîrzieri de tot felul (as
tăzi fatale !), în acest fi
nal de sezon ne-am po
menit cu un nefiresc

curaj în această proble
mă. Se pare că există o 
febră a promovării unor 
arbitri tineri, care fă- 
cîndu-se pripit — parcă 
pentru a se îndeplini un 
plan — dă rezultate de
loc mulțumitoare. Ieri

programul de 
AZI : ora 8 : Agrono
mia Cluj — Avîntui 
Gheorghieni, ora 17 ’• 
Dinamo — Petrol — 
Geologie Buc., ora 
19: Steaua — Tîrna
va Odorheiul Secu
iesc.

după-amiază, la meciul 
Avîntui M. Ciuc — Tîr
nava Odorheiul Secuiesc, 
arbitrul Gh. Mureșan, un 
tînăr probabil cu posi
bilități, dar evident de
pășit de ritmul jocului, a 
comis una după alta cî
teva grave erori. Deci, 
atenție și pondere 
legarea arbitrilor, 
rece este, totuși, 
de un campionat 
nai.

în de- 
deoa- 
vorba 
națio-

Și acum despre parti
dele de ieri, din etapa a 
doua a ultimului tur. In 
primul joc, Dinamo 
București, cu o formulă 
de echipă nouă, a învins 
ușor (avînd oarecare e- 
moțil doar în prima re
priză), pe Avîntui Ghe- 
orghienl cu 15—2 (3—1, 
3—0, 9—1). Vom mențio
na faptul că pînă în mi
nutul 17 scorul era de 
1-1.

După-amiază, Avîntui 
M. Ciuc a întîmpinat o 
rezistență, la fel ca și 
Dinamo, doar în prima 
repriză a întîlnirii cu 
Tîrnava Odorheiul Secu
iesc. Scorul s-a menținut 
strîns pînă în min. 30 
cînd Avîntui a început 
să se 
final, 
Ciuc 
(2—2,

Etapa de ieri 
cheiat cu un meci 
anost 
Steaua - 
gie Buc. 
7-0, 3-1).

detașeze (4—2). în 
hocheiștii 

au învins 
2-0, 5-0).

din 
cu

în- 
mai 

ca celelalte : 
- Petrol-Geolo-

15—1

s-a

(5-0,

Calin ANTONESCU
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AUTOCRITICĂ... FULGER
în numărul de ieri am publicat o notă pe mar

ginea unei ieșiri nesportive pe care fotbalistul 
Cicerone Manolache a avut-o în meciul Petrolul— 
Farul, față de un coechipier —r Zamfir.

La distanță de numai cîteva ore, poșta ne-a adus 
o telegramă cu următorul conținut: „Regret, dar 
aveți perfectă dreptate. M-am compromis. Mulțu
mesc sincer pentru avertismentul dat. Manolache".

Manolache, a greșit, dar nu s-a compromis. Auto
critica pe care și-a făcut-o cu atîta promptitudine 
ni-1 prezintă într-o postură care-i dă dreptul să se 
bucure mai departe de aprecierea colegilor de 
echipă, a spectatorilor și a... cronicarilor.

(Jucătorul constănțean dă un exemplu care n-ar 
trebui să rămînă o floare rară...

DEBUT BUN
AL TENISMANILOR ROMÂNI

LA CANNES
PARIS 19 (Agerpres). — Pe te- 

renurile de la Tennis-Club Can
nes, au început întrecerile pri
mului turneu internațional de 
tenis din cadrul tradiționalelor 
concursuri de pe Coasta de Azur. 
Un debut bun au avut tenisma- 
nii români. Ilie Năstase l-a în
trecut pe neo-zeelandezul Parun 
cu 5—7, 7—5, 6—1 și pe vest-ger- 
manul Fassbender cu 6—2, 3—6,
6—2. Sever Dron a obținut o fru
moasă victorie în fața lui Horn- 
bergen (Belgia): 6—1, 8—6.

Alte rezultate: Varga (Ungaria)
— Lihaciov (U.R.S.S.) 6—3, 6—3;
Leius (U.R.S.S.) — Schuitheiss
(Austria) 6—4, 6—2; Ploetz (R.F.G.)
— Breskaci (Iugoslavia) 6—3, 
11—9.

„CUPA ORAȘULUI MOREN!"

LA MOTOCROS
Duminică dimineața va avea 

loc la Moreni un important 
concurs de motocros. Se vor 
alerga cite două manșe la cla
sele 250 și 500 cmc și o manșă 
la clasa 300 cmc-tineret.

Alături de motocrosiștii par
ticipări ți la prima etapă a cam
pionatului național își va face 
reintrarea cu acest prilej și 
Traian Macarie, care a fost in
disponibil duminica trecută.

12000 DE MINGI PENTRU ELEVI
Comisia centrală de juniori și copii din cadrul F. R. Fotbal 

desfășoară o activitate intensă. Alături de acțiunea pentru 
depistarea juniorilor (despre care antrenorul Gheorghe Ola 
ne-a relatat amănunte în coloanele ziarului nostru) o serie 
de alte probleme — referitoare la asigurarea „schim- 
bului de mîine" al fotbalului nostru — și-au găsit rezolvarea 
în aceste zile. Despre toate acestea am discutat cu antrenorul 
federal, prof. Dumitru Teodorescu, în c cărui sferă de pre- 
ocupâri intră și fotbalul școlar.

• Măsuri urgente și de perspectivă 
pe agenda Comisiei centrale 
de juniori și copii

De vorbă cu antrenorul federal
Dumitru Teodorescu

In pag. a 3-a:

UN NOU

CAPITOL

„DIVINUL44
DON
RICARDO

CU SPORTUL,
I 
Ie mîine, după ultima ură de, | 

curs, tineretul studios jdirt 
școlile de toate gradele în
cepe vacanța de primăvară, 

Fără îndoială, analiza mate* ' 
maticii nu trebuie abandonată, 

așa currț nu e bine nici ca filele cări i 
ților de istorie sau. .ale celor de yeri 
suri să împrumute, de-atîtea zile dej 
uitare, gălbuia culoare a toamnelor, i 

Dar, rămîne s— ca în oricare ya- 
canjă — mult mai mult timp. Un.

I
I
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timp care se cere prețuif și folosit | 
cu grijă pentru, complexele nevoi ale g 
tinereții. Printre acestea w la urt loc ■

. . . . . . . . . . . . . . I
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care nu mai trebuie subliniat «-s r 
sportul. L

Se depun, mai ales îrt .ultima vreme, 
stăruitoare și lăudabile eforturi pen* 
tru împlinirea însemnatelor yalori șoi 
ciale ale educației fizice. Vacanța 
nu trebuie să fie înțeleasă r-* fum se 
întîmpla anii trecufi în destule centre 
școlare — drept o pauză de pcțiunȘ 
pe magistrala care apropie fot mai 
mult sportul de școală. Dimpotrivă 1 
Catalogul sportiv al vacanței- jiu tre- 
buie să aibă pbsențâj Pentru jcă feste) 
primăvară. Și pentru că. o vacanță! 
petrecută numai în fața televizorului, 
numai în compania magnetofonului și, 
chiar, numai în prelungite lecturi nU 
va îmbujora obrajii . și nu ya spor] 
frumusețea fizică a nimănui.

Apropierea vacanței a fost. marcată* 
salutar, de pregătirea unui bogat ca
lendar competițional. Sînt prevăzute, 
în această perioadă, finalele campio
natelor republicane de gimnastică, vo
lei, schi și baschet. Tot în vacanță șfe 
vor încheia întrecerile schiorilor dirt 
școlile profesionale și se vor desfășura 
— în continuare — campionatele repu
blicane ale școlilor generale, organizate 
la atletism, gimnastică., baschet, hand-IU Ulieiisill, yuiuiuaiivM, .■w—
bal, volei, fotbal, tenis de masa, șah I 
și oină. I

I
I

L
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Este foarte bine, dar nu suficient. 
Asigurarea unui calendar competițional 
central, oricît de substanțial ar fi el, 
nu poate rezolva integral atragerea ti
neretului din școli pe terenurile de 
PEste nevoie ca în fiecare școală 

vacanța de primăvară să fie folosită 
pentru a-i împrieteni și pentru a-i 
obișnui pe elevi cu exercițiul fizic, cu 
mișcarea în aer liber. Nu trebuie sâ 
se mai repete situații trecute, cînd unii 
profesori de educație fizică plecau 
cu sau fără (mai ales așa) treabă în 
tabere, lăsîndu-i pe copii, să privească 
nostalgic două săptămîni, prin gard, 
părăsitul teren de baschet sau volei 
din curtea școlii l

Cîteva licee cu tradiție în . organiza
rea activității sportive pe timpul va
canțelor au făcut intense pregătiri 
(Lie.' „I. L. Caragiale", „N. Bălcescu., 
„Gh. Șincai", di., 
nescu" din lași, „■— ------- - .
Bacău", „Frații Buzești" din Craiova 
ș.a.). în alte părți — inițiative remar
cabile. Cum ar fi, de pildă, excursia 
celor 1 500 de elevi din Slobozia. Sau 
acțiunile cicloturistice ale piteștenilor. 
Sau proiectele școlarilor arădeni pentru 
amenajarea unor noi baze sportiva 
simple.

Cîte nu se pot face ? Cu condiția 
să existe mai multă dragoste pentru 
sport! Dacă peste două săptâmîni 
elevul va spune : „Am fost, cu sportul, 
în vacanță...", acest lucru va fi, indis
cutabil, un valoros cîștig. Dacă vreți, 
un 10 atît pentru elev, cît și pentru 
profesor.

Dan GARLEȘTEANU

I
I

I

. >t> — in primtiiS-rfnd, • cunoașterea 
lefts’»- elementelor tinere 

între 14—19 vani, • care alcătuiesc 
în momentul’" de țață așa-zlsul 
forul valoric. După operația de 
evaluare? se vor stabili măsurile 
cele'mal eficiente pentru valori
ficarea” cu" maximum de randa
ment. a elementelor talentate șl 
bine dotate din ■■ punct de vede
re fizic.1 ApoJ, pregătirea jucă
torilor, care vor trece prin sita 
triaturilor, va ii atent îndrumată, 
în privința modalităților de in
struire, vom căuta să îmbinăm 
pregătlreat-la centre,—cluburi ai

— Mal întîi — ne-a spus el -r,. In pritnUifeînc.,------
aș dori să vă înfățișez măsurile’ temeinica «as. elementelor 
cu caracter de urgență în ac- -
tlvitatea comisiei noastre.

— De ce le caracteri
zați astfel ?

— Pentru că și unele din sar
cinile care ne stau în față . ne
cesită o rezolvare urgentă. Mă 
refer la competițiile internațio
nale. amicale și oficiale, în care 
sînt angrenate și selecționatele 
noastre de juniori în următorii 
2—3 ani.

— Ce cuprind aceste ma-
SKXlî

asociații cu aceea efectuată în 
cadrul taberelor pe care le vom 
organiza în timpul vacanțelor 
școlare.

— F. R. Fotbal organi
zează, se pare, o astfel de 
tabără pe perioada vacan
ței de primăvară.

— Intr-adevăr. 35 de copil (14— 
15 ani) și juniori de perspectivă 
(16—17 ani), recomandați de an
trenorii centrelor de copii și ju
niori din țară, vor participa la 
tabăra de la Snagov. Va 11 un 
fel de întrecere indirectă l.nier- 
centre. care va oferi colectivului

nostru (n.n. Dumitru Teodorescu 
— antrenor coordonator, Constan
tin Ardeleanu, Francisc Fabian, 
Andrei Mercea, dr. Mugur Ghim- 
pețeanu) posibilitatea de a cu
noaște criteriile de selecție 
ale fiecăruia dintre centrele 
noastre 
cluziile 
privind 
selecție

criteriile de 
fiecăruia dintre 

de juniori și copil. Con- 
observațiilor) 
......... de

(pe baza 
eficienta criteriilor < 
le vom generaliza.

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Rudi Altig a cîștigat cursa ciclist®
Milan — San Remo

A 59-a ediție a tradiționalei curse cicliste Milan—San Remo 
a Jost cîștigată în acest an de cunoscutul rutier vest-german 
Rudi Altig, care a reușit să depășească un masiv grup de ași 
ai pedalei. Iată-l triumfător la capătul cursei, trecind primul 
linia de sosire. Telefoto : UPI — AGERPRES

(Citiți corespondența specială în pag. a 4-a)

ROMÂNIA - 

FRANȚA, 

LA BOX
9 Selecționata de box (se

niori) a țârii noastre se pregă
tește în vederea unui turneu în 
Franța. Meciul Franța — Ro
mânia va avea loc la Paris, la 
12 mai.

& Se apropie data meciuri
lor dintre reprezentativele de 
tineret ale României și Italiei 
(28 aprilie și 16 mai), din ca
drul „Cupei Europei1'. Pînă a- 
tunci, speranțele boxului nos
tru vor susține citeva meciuri 
de verificare in R.F. a Germa
niei. Astfel, la 30 martie și 6 
aprilie, reprezentanții noștri 
vor întîlni puternice selecțio
nate din R.F.G. Și seniorii au 
în perspectivă un turneu în a- 
ceastă țară. In prezent, se duc 
tratative între federațiile de 
specialitate din cele două țări, 
astfel că este posibil ca în luna 
aprilie fruntașii boxului nostru 
să evolueze în R.F. a Germa
niei.

Copiii răspund: PREZENT! |
PRIMUL MECI DE FOTBAL 

LA TIMIȘOARA INTRE STR. SEME
NICULUI Șl STR. PACIUREA

Ziarul nostru de sîmbătă 16 martie a.c. 
lansa o „provocare" adresată tuturor echi
pelor de fotbal copii (nelegitimați), cu
prinși în echipe de străzi de pe întreg 
teritoriul țării. Inițiativa noastră urmărește, 
pe de o parte, impulsionarea și populari
zarea fotbalului în rîndul celei mai tinere 
generații, iar, pe de alta, depistarea unor 
veritabile talente, în atmosfera unor între
ceri care trebuie să intre în tradiție.

Și iată că provocarea noastră n-a rămas 
fără răspuns. Corespondentul P. ARCAN 
ne relatează din Timișoara că reînnoda- 
rea firului acestei competiții a stîrnit un 
deosebit interes pe malurile Begăi, atît 
în rîndul copiilor, cît și în acela al foști
lor jucători, solicitați astăzi drept antre

nori sau... directori tehnici ai echipelor 
de copii. Astfel: copiii din strada SEME
NICULUI i-au provocat pe cei din strada 
PACIUREA la un meci de două reprize 
a 20 de minute, care urmează să se des
fășoare joi, 21 martie la ora 17,30. Lotu
rile celor două echipe sînt:

STR. SEMENICULUI: Avram, Vasiliu, 
Vulcu, Samoilă, Gîrleanu, Bondor, Constan
tin. Moto, Hamat.

STR. PACIUREA: Sonea, Roboțiu, Pri- 
cop, Danciu, Roșea, M. Rusu, 1. Rusu, 
Brindușiu,

Meciul va fi arbitrat de cunoscutul 
jucător timișorean, prof. Emanoii Mițaru. 
De competența 
doim, rămîne însă 
imparțial, dat fiind 
locuiește în str....

Oricum, ambelor 
și le ținem pumnii strînși, iar celorlalți 
prezumtivi competitori le spunem doar 
atît: începutul a fost făcut 1

f 
f 
sI . ___________

arbitrului nu ne în
de văzut cît va fi de 
faptul că prof. Mițaru 

Semenicului, nr. 7 I 
echipe Ie urăm succes
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profesor de 
antrenor, aș 
și eu unele 
cu subiec- 

calitate 
acestei
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iSPORTIVII

Am citit cu mult interes ma
terialele publicate în cadrul 
anchetei privind măsurile ce 
ar trebui întreprinse pentru 
redresarea gimnasticii noastre 
și, deși nu sînt 
educație fizică său 
dori să-mi exprim 
păreri în legătură
tul discuției. O fac în 
de vechi simpatizant al 
nobile ramuri sportive.

După părerea mea, fiecare ti- 
năr, înainte de a se dedica 
vreunei discipline sportive, fie 
că este vorba de fotbal, tenis, 
înot sau box, ar trebui să prăc-' 
tice gimnastica, cel puțin 2—3 
ani. Mă gîndesc că, în această 
perioadă, sportivii ar putea 
efectua o pregătire fizică și mo
rală corespunzătoare practică
rii diferitelor sporturi, prin al
cătuirea unei structuri muscu
lare de Jîază, caracterizată prin 
mobilitate, dinamism, rezisten
ță, forță (calități, din păcate, 
deficitare la mulți dintre spor
tivii noștri).

Dar, din cite cunosc, față de 
importanța pe care o are gim
nastica, preocuparea ce i se

1 TREBUIE
I SA FIE SĂNĂTOȘI!
I
I

de medic șl de pre- 
unei comisii de gim-

este de ta sine în-

avea
cele

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Aș dori să răspund la anche
ta inițiata de Ziarul „Sportul" 
in calitate 
ședințe al 
nastică.

Cred că
țeles că drumul spre marea 
performanță este deschis, în 
primul rînd, acelor sportivi 
care beneficiază de o sănătate 
de fier, care se prezintă în 
concursuri în deplinătatea ca
pacităților lor fizice. Cunosc 
multe cazuri cînd gimnaști cu 
reale aptitudini și perspective 
se „pierd" prea repede pe drum, 
înainte de a atinge măiestria, 
și aceasta din Cauza nedozării 
corespunzătoare a eforturilor. 
Ca atare, propun celor ce se 
ocupă de gimnaștii de perfor
manță Să urmărească mai mult, 
cu mai mare grijă și cu o spo
rită răspundere, problema să
nătății sportivilor. Dacă astăzi 
ne aflăm în situația de a dis
cuta despre rămînerea în urmă 
a nivelului performanțelor in 
gimnastica noastră, o facem și 
pentru faptul că nu întotdeau
na starea de sănătate a gim
naștilor a fost tratată în mod 
corespunzător, prea multe au 
fost cazurile cînd unii au igno
rat-o chiar, pentru a putea ob
ține intr-un timp mai scurt 
o performanță oarecare. Deoa
rece în gimnastică accidentele 
tint destul de dese, uneori 
chiar fatale pentru activitatea 
sportivă a unor tineri, propun 
ca pe viitor acestei chestiuni, 
sănătatea sportivilor, să i se 
acorde cea mai mare atenție.

Ca activist voluntar de mâl 
mulți ani, tint de acum în mă
sură să-mi dau teama de ro

Iul major pe care îl pot 
cadrele de specialitate și 
de nespecialitate care lucrează 
in cadrul comisiilor orășenești 

' sau județene. Printr-o muncă 
desfășurată cu pasiune și com
petență se pot realiza lucruri 
multe și interesante, mai ales 
in ■ ceea ce privește organizarea 
și conducerea activității compe- 
tiționale, care poate influența 
atît de mult îmbunătățirea a- 
cestei activități. Dacă în co
misiile obștești vor figura oa
meni cu dorința fermă de a 
face ceva, de a-și aduce con
tribuția la o treabă atît de im
portantă cum este performanța 
sportivă, atunci cu siguranță 
că și succesele nu vor întîrzia 
să apară. Organizarea de către 
noi a unei întreceri amicale, in 
afara calendarului competițio- 
nal al federației de specialitate 
(sperăm ca ea să se bucure de 
un mare interes), la care vor 
fi prezenți cei mai buni gim
naști ai Capitalei, nădăjduim 
să fie de bun augur și pentru 
alte comisii de gimnastică, din

țară, care trebuie să joace un 
mai mare rol în redresarea' 
acestui sport.

Federația de specialitate ca 
și antrenorii, dar aceștia din 
urmă in primul rînd, trebuie să 
ceară mai des sprijinul părin
ților gimnaștilor. De asemenea, 
se impune o mai strinsă cola
borare cu școala, cu profesorii. 
Antrenorii și sportivii care 
s-au. angajat să lucreze pe tă- 
Tîmul gimnasticii trebuie să 
dea dovadă în mutica lor de 
mai multă pasiune și devoțiune.

Aș propune federației noas
tre de gimnastică să trimită 
peste hotare, pentru schimb 
de experiență, un număr mai 
mare de antrenori, care să lu
creze apoi nemijlocit in cadrul 
unor secții și să-și aducă în 
mod concret aportul la progre
sul gimnasticii noastre.

acordă este cit se poate de re
dusă. In rîndurile ce urmează, 
aș dori să fac cîteva sugestii:

— O consistentă îmbogățire 
a competițiilor de gimnastică 
la nivelul asociațiilor sportive 
și al școlilor ; poate că n-ar fi 
rău ca în județe să se organi
zeze chiar o întrecere gen divi
zie pentru gimnaștii din aso
ciații. O asemenea acțiune s-ar 
bucura de mare interes.

— Am impresia că nici gim
naștii de frunte ai țării nu slnt 
răsfățați cu prea multe con
cursuri, în măsura în care ar 
trebui să se facă aceasta pen
tru progresul lor.

— Să se acorde o mai mare 
atenție pregătirii psihice a gim
naștilor fruntași, mai ales în 
ce privește calmul și combati
vitatea. De asemenea, ar tre
bui să se aibă în vedere mai 
mult decît pînă acum și ținuta 
gimnaștilor în competiții. Con
sider important a se ține sea
ma de acest factor, deoarece 
de ținuta sportivilor depinde, 
de multe ori, atît aprecierea 
dată de arbitri, cit și ambianța 
ce se creează în sala de con
curs. (L-aș da ca exemplu de 
conduită ireproșabilă în con
cursuri pe talentatul Petre Mi- 
haiuc).

— Din ultimele întreceri in
ternaționale pe care am avut 
prilejul să le urmăresc mi-am 
dat seama că între exercițiile 
gimnaștilor noștri și cele ale 
sportivilor din alte țări există 
uneori deosebiri de concepție, 
de conținut, fapt ce mă deter
mină să propun ca antrenorii 
să creeze exerciții mai intere
sante pentru gimț^știi care ne 
reprezintă 
mai multe 
dificultate, 
taculoăse.

— O mai mare popularitate 
a gimnasticii în întreaga țară 
ar fi binevenită și aceasta s-ar 
putea realiza prin filmarea e- 
xercițiilor unor mari campioni 
și apoi prezentarea lor marelui 
public. In același scop, propun 
ca la campionatele internațio
nale ale țării noastre să fie in
vitați gimnaști de mare valoare 
internațională care, prin com
portarea lor, ar atrage spre 
această, disciplină Un mare nu
măr de tineri.

peste • hotare, eu 
elemente de mars 
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BUN! GOSPODAR!
A! GHEJH » pa

dr. Eugen ȘERBÂNESCU 
președinte

al Comisiei de gimnastică 
din București

ing. Vasile SIGHETi
Timișoara

I
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Amatorilor de scriptologie, de 
adrese și sesizări înregistrate în 
toată regula, repetate apoi în 
multiple exemplare. Celor care 
sînt obișnuiți să consume tona 
de hîrtie pentru rezolvarea ori
căror probleme, care și le creează 
acolo unde ele, de fapt, nu 
există. Celor ce vor să primescă 
totul „de sus", fără să realizeze 
nimic prin forțele lor proprii 
Celor care trebuie neapărat îndrumați, sprijiniți și suprave- 
gheați de la „centru". Celor ce 
nu mișcă nici un deget din pro
prie inițiativă. Lor, campionilor 
birocrației și ai inerțiilor admi
nistrative — care din nefericire 
mâi sînt pripășiți și în mișcarea 
noastră sportivă — le gferim 
exemplul contrar, al unor ade- 
vărați activiști în sport, buni or
ganizatori și buni gospodari, pe 
care i-am cunoscut într-o recenta 
vizită făcută la Brașov.

Regretăm, de la început, cd 
vom dezamăgi curiozitatea fireas
că ă unora dintre cititori, sau a 
celor direct interesați de tematica 

• rîndurilbr ce urmează, precîztnd 
că avem intenția să nu folosim 
nume de persoane. Ne gîndim 
că modestia celor vizați în ar
ticolul nostru, acea modestie so
bră și conștientă 
ciâZă întotdeauna 
succesul de orice 
zată de asemenea 
citare, chiar dacă . debit dintr-o recunoaștere plină 
de respect. Deci, la modul ano
nim, vom descrie, foarte pe scurt, 
cum au reușit brașovenii, iubitori 
al 'patinajului artistic, să pună 
pe picioare o activitate dragă 
lor.

De cînd iernile par mai blînde 
și pe plaiurile Țării Bîrsei, iar 
performanțele în patinaj cer mai 
multe săptămâni și luni de pre
gătire, ca altă dată, se simțea 
tot mai mult nevoia prelungirii 
sezonului de antrenamente șl 
concursuri, prin intermediul gheții 
artificiale și la Brașov. Dolean
țele patinatorilor din orașul de 
sub Tîmpa au fost în ‘ J'~ ""
tisfăcute acum trei ani, 
fost afectată instalația 
unui patinoar artificial 
mensiuni reduse (27X16 
flată în stare de nefuncționare. 
După greutățile inerente unui în-. 
ceput (în care au trebuit să fie 
găsite fondurile necesare repa
rării instalației și montării sale), 
micul patinoar a fost primitor 
găzduit, în cadrul asociației spor
tive „Petrolul".

Evident, greutățile au conti
nuat și cînd a fost vorba de a se 
da o formă organizatorică pen
tru exploatarea și întreținerea a- 
cestei baze sportive în miniatură.

care se aso- 
cu meritele și
fel, ar fi le- 
intenții publi- 
ele n-ar porni

parte sa- 
cînd le-a 
necesară 

— de di
ni) — a*
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CHINOGRAME CU EXERCIȚIILE
Din județul Arad ne-a venit o scrisoare de 

la profesorul de educație fizică Teodor Popa, 
care face următoarele propuneri:

— înființarea unor centre de inițiere în 
localitățile unde activează profesori de edu
cație fizică cu specializarea gimnastică. Știu 
că sînt mulți colegi de-ai mei care nu 
profesează cu toată răspunderea. meseria pe 
care și-au ales-o ;

— programele tehnice pentru campiona
tele republicane ale copiilor să fie mai 
judicios alcătuite, ținîndu-se seama și de 
baza materială redusă a școlilor din pro
vincie. S-a introdus, de pildă, bîrna, dar

IMPUSE PENTRU SCOLARI
s-a pierdut din vedere faptul că acest apa
rat nu se află încă în dotarea multor școli 
și asociații sportive;

— federația de specialitate, în colaborare 
cu organele de resort ale Ministerului învă- 
țămîntului, să se ocupe de elaborarea unor 
chinograme cu toate exercițiile impuse elabo
rate de M.Î., pentru asigurarea unei linii 
unitare de interpretare și execuție.

Teodor POPA
prof, de educație fizică 

Liceul din Sebiș, județul Arad

Dar ele au fost biruite pe rînd. 
înțelegerea și sprijinul forurilor 
locale n-ar fi fost suficiente, însă, 
fără acel spirit de inițiativă a- rătăt de oamenii r--^! —
tește de activitatea 
ceștia au adoptat 
mai simple, cele 
Ei au decis să 
prin forțe proprii 
tinoar. Și anume, M---- * _ .
judicioasă a fondurilor obișnu
ite, ce figurează în bugetul secți
ei, dar mai ales prin organiza
rea de cursuri de inițiere, cu 
contribuția bănească a părinți
lor doritori de a oferi copiilor 
posibilitatea învățării unui sport 
frumos și util. Cu acești bani, 
bine chivernisiți, patinoarul a 
fost supus reparațiilor necesare, 
s-a amenajat un vestiar spațios 
pentru sportivi, au fost angajați 
doi amenajatori pricepuți. La pa
tinoarul artificial din Brașov au 
acces zilnic patinatori din secția 
de performanță a Petrolului (an
trenor : B. I-ieuchert), cei apro
ximativ 140 de micuți membri ai 
cursului de inițiere condus de 
5 instructori retribuiți, ca și 
grupa de 50 de elevi ai Școlii 
sportive pregătiți de prof. C, 
Berii.

Am făcut recent Un popas la 
marginea patinoarului^ brașovean» 
aflat în incinta Rafinăriei „Muri' 
tenia". Impresiile au fost exce
lente. O gheață biiie întreținută, 
netedă, de duritate corespunză
toare, asa cum nu avem încă la^ 
București... E drept, suprafața 
este mică. Actualmente ea se 
extinde la 40X16 m, dar inimoșii 
gospodari ai patinoarului ne a- 
sigură că anul viitor ea va mă
sura 40X20 m. însumînd 800 m.p. 
Nu numai atît. A fost achizițio-

Patinaj, sub razele

legați sufle
te patinaj, A- 
soluțiile sale 
mai ' practice, gospodărească 
micul lor pa- prin folosirea

BRAȘOV, 18 (prin telefon). 
Duminică dimineața, sub ra
zele soarelui de primăvară, iu
bitorii patinajului artistic din 
orașul de la poalele Tîmpei 
au avut prilejul să urmărească 
pe cîțiva dintre cei mai buni 
patinatori din țară. Pe gheața 
patinoarului artificial al aso
ciației sportive „Petrolul” s-a 
desfășurat o reușită demonstra
ție de figuri libere, la care 
și-au dat concursul patinatori 
artistici din București șl Bra
șov.

Astfel au putut fi urmărite 
evoluțiile campionilor republl-

nată plnză de cort (400 m.p.) cu 
care se va face un acoperiș pro
tector pentru a feri gheață <le 
razele soarelui cald de primă
vară. Sezonul de patinaj va pu
tea fi astfel prelungit cu încă 
o lună, probabil pînă la mijlocul 
lui mai. In fine, din fondul a- 
dunat prin exploatarea patinoa
rului asociația sportivă Petrolul 
intenționează să rezerve sumele 
necesare trimiterii peste hotare a 
unui număr de patinatori frun
tași, în schimb de experiență.

iată fapte, inițiative, care me
rită întreaga noastră apreciere, 
Desigur, cei care nu-și precupe
țesc azi efortul pentru buna gos
podărire a ghețll brașovene nu 
trebuie să considere că au atins 
toate țelurile lor. Mai sînt multa 
de făcut. Ne gîndim doar la 
creșterea firească a activității 
de patinaj in Brașov, care va 
aglomera orele programului pe 
patinoar (și așa cu greu dră
muite). In curind va lua ființă 
— in sflrșlt 1 — a doua secția 
de patinaj artistic șl viteză din 
localitate, pe lingă clubul Dinarno 
Brașov. Unde vor face antrena
ment noii recruți ai patinajului 
brașovean ? Tot pe bucata de 
gheață de la Rafinărie ? Dar tio- 
cheiștii, care de cîțiva ani nu 
fac decît să hiberneze sub Thn- 
pa ? Poate că se vor mișca și 
ei...

Atunci, necesitățile unei acti
vități corespunzătoare în spor
tul pe patine vor depăși posi
bilitățile oferite de actualul pa
tinoar artificial din Brașov. Le-ar 
putea satisface^ doar noul pati
noar, de 
i se pun

la Poiana, cel căruia 
acum fundațiile.

Radu VOIA

soarelui de primăvară
seniori Elena Moiș și 
Contantei, Beatrice 

Mihai Stoenescu, pe-

cani de 
Marcel 
Huștiu, 
recitea Letiția Păcuraru — Dan 
Săveanu. Brașovul a fost pre
zent cu campionul țării la ju
niori Dezideriu Czeisner, ca și 
tinerii Marianne Klockner, Ma- 
rinela Ciubucă, Luminița An- 
cuța, Oltea Stolan, Romulus 
Gruia, Elke Seewald și Alina 
David.

Demonstrația s-a bucurat de 
un deosebit succes.

CAROL GRUIA I
corespondent principal

H

Chiar și recordul dv. va fi bătut ?

Un pragul unor
i MARI COMPETIȚII
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De vorbă cu Lazăr Baroga-secretar generat al F.R.H. 

• Zilnic cite 16 tone! ® Va fi întrecut cel mai vechi

Anchetă realizată de .^Constantin MACOVEI

Intilnirea pentru desemnarea echipei campioane dintre 
Steaua — Dinamo, a întrunit toate sufragiile publicului. 
Iată-i pe juniorii steliști — învingători cu 4—3 (după pre

lungiri) și antrenorul lor, I. Ganga

CULESE 
LA FINALA 
JUNIORILOR

An de an, campionatul re
publican rezervat juniorilor 
ne oferă, printre altele, plă
cutul prilej de a remarca o 
serie de tineri hocheiști cu 
frumoase perspective. Pe unii, 
deși i-am mai evidențiat și cu 
alte ocazii, leîntîlnindu-i săp- 
tămîna trecută pe patinoarul 
.23 August" din Capitală, unde 
iimp de 4 zile au avut loc în
trecerile finale ale 
natului național de _ 
am avut, o dată în plus, cer
titudinea că pot ajuirge nume 
cunoscute în hochei. Să ci
tăm doar pe cîțiva: Ionită, 
Paraschiv, Bucur (Steaua), Hu
țanu, Iordan (Dinamo), Lazar, 
Imreh, Toth (Avîntul M. Ciuc), 
Moroșan, Medei, Romaniuc 
țMetaiul Rădăuți).

CROSA LA PUC, NU LA 
PICIOARELE ADVERSARULUI

ale campio- 
juniori,

E regretabil, dar am consta
tat că mulți tineri iiocheiști 
aii încercat să-și corijeze de
ficiențele de ordin tehnic prin 
atacuri neregulamentare la 
mantinelă, prin agățări cu 
crosa Ia patină, prin bodicecuri 
în atac și, uneori, chiar prin 
durități excesive. Recordul de 
„odihnă” penală a fost stabi
lit în meciul Metalul Rădăuți 
— Surianul Sebeș Alba care 
au avut 12 și, respectiv, 24 
de minute eliminări de pe te
ren, unii dintre jucători stînd 
de cite două și trei ori _pe 
banca de pedeapsă. Cercetînd 
foile de arbitraj am aflat că 

<! Istrate, Claudiu (Surianul), 
Pantir, David (Metalul), Tamaș 
(Flacăra Brașov), Simon (Avîn- 

■ tul M. Ciuc), Doboș (Steaua), 
Huțanu (Dinamo) ș.a. s-au fă
cut vinovați de lovirea adver
sarului cu crosa. Poate, am 
îi fost tentați să apreciem a- 
ceste abateri ca o chestiune 
nesemniiicativă, dacă durită
țile unora 
menționați nu

dintre jucătorii 
s-ar fi repetat.

IDEI NOI? 
DAR SA

DE ACORD, 
FIE BUNE

finala campio-

record al țării? ® Un program bogat ți variat

Anul acesta 
natului de juniori s-a desfășu
rat după o formulă inecj^

jyjl

Echipele calificate în ultimul 
act al competiției au fost îm
părțite în două serii, cîștigă- 
toarele grupelor respective în- 
tîlnindu-se apoi, pentru de
semnarea campioanei, iar for
mațiile de pe pozițiile secunde 
pentru locurile 3—4 ale cla
samentului final ș.a.m.d. îna
inte, însă, de a ne exprima 
părerea asupra acestui sistem 
de' joc să relatăm un fapt 
care putea periclita prestigiul 
concursului. Antrenorul E. Ra- 
duch, din partea clubului 
Steaua, a întrebat (cu cîteva 
minute înainte de meciul de
cisiv dintre Steaua și Dlnamo) 
pe organizatori ce se întîm- 
plă în caz de egalitate, lucru 
care s-a și petrecut de altfel. 
1 s-au pus în față clauzele 
de la ediția anterioară, însă 
organizatorii omiseseră un lu
cru foarte important: anul 
trecut s-a jucat finala sistem 
turneu simplu iar acum cu 
serii preliminare. Clauzele 
s-au stabilit ad-hoc, dar în 
mod normal ele trebuiau pre
cizate Ia începutul competiției.

în ceea ce privește sistemul 
de desfășurare, el nu ni se 
pare destul de eficient, din 
următoarele motive :

— în primul rînd, nu toate 
echipele au posibilitatea de a 
se întîlni între ele, ceea ce a 
făcut ca reprezentanții provin
ciei, ale căror formații au la 
activ extrem de puține meciuri 
oficiale, să fie nemulțumiți 
pentru că au venit la Bucu
rești doar pentru trei jocuri.

— în al doilea rînd, clasa
mentul final nu reflectă în mod 
just valoarea competitoarelor, 
deoarece n-a existat un echi
libru de forțe între serii. în 
consecință, Metalul Rădăuți, 
revelația turneului final, 
clasat în urma formației 
căra Brașov, inferioară 
multe puncte de vedere.

în concluzie, sistemul

p
îrtiile Poienii Brașov 
găzduiesc astăzi di
mineață probele inau
gurale ale campiona
telor naționale pen
tru juniori și junioa
re, la care iau parte 
aproape 250 de con- 
curcnți reprezentînd 

de secții și centre de schi 
Bușteni, 

Sibiu,

23
din Brașov, Sinaia, 
Predeal, Vatra Dornei,

s-a
Fla- 
din

res- 
. pectiv nu e — după părerea 

noastră — de natură să sti
muleze activitatea competițio- 
nală, să contribuie la progre
sul tinerilor hocheiști.

K Ir. 1OANJJESCU

Reluarea activității competl- 
ționale este așteptată cu mult 
interes de Către halterofili. Atît 
în secții cit și în cadrul lotului 
reprezentativ, halterofilii au lu
crat cu seriozitate pentru ca 
noul Sezon competițional să-i 
găsească Cit mai bine Jjregătiți. 
Iată, de altfel, ce ne-a declarat 
secretarul general al Federației 
de haltere, Lazăr Baroga, care 
Se ocupă și de pregătirea lotului 
național.

— Sportivii noștri fruntași se 
antrenează după cele mai noi 
metode. Schimbul de experiență 
pe care l-am avut anul trecut 
cu halterofilii polonezi și sovie
tici a fost deosebit de util. Am 
căutat să 
metodele 
specificul 
noștri.

Spre deosebire de 
mul și intensitatea 
antrenamente s-a mărit în mod 
considerabil. Dacă Gh. Mincu,

S. Herghelegiu și Gh. 
ridicau anul trecut la 
ment doar 7—8 tone, acum ei au 
ajuns la 16 tone 1

• r- ȘI CARE SÎNT PRIMELE 
REZULTATE î

Teleman 
antrena-

— Munca noastră (zece antre
namente pe săptămină, Cinci 
specifice și tot atîtea de pregă
tire fizică generală) a dat rezul
tate excelente la probele de con
trol. Aceste prime succese mă 
determină să cred că toate re
cordurile naționale vor fi dobci- 
rîte in acest an.

adaptăm unele dintre 
lor de pregătire la 
instruirii sportivilor

1967, volu- 
muncii la

-.CHIAR ȘI CEL DE LA 
„SEMIGREA" (460 kg) PE CARE 
IL DEȚINEȚI ?

Ioan Miron; peste 40 de ani, 
slalom special: Carol Secter ; 
slalom uriaș: Carol Secter; 
coborîre: Carol Secter. Pe 
aceeași pîrtie a avut loc și 
„Cupa speranțelor” pentru co
pii. Ciștigătorii probelor : sla
lom special, fete 8—12 ani: 
Cecilia Deleanu (Șc. generală 
Iacobeni);
'V. Suciu 
nei); fete

ASTĂZI, LA POIANA BRAȘOV,

SCHIORII JUNIORI ÎSI DISPUTĂ
PRIMELE TITLURI DE CAMPIONI
REZULTATELE CONCURSURILOR DE LA STRAJA SI VATRA DORNEI

CîmpulungAzuga, . Rîșnov, 
Moldovenesc etc. Speranțele 
schiului nostru își dispută azi 
următoarele curse : 
junioare mici, 5 km 
mici și junioare mari, 
juniori mari, 15 km 
slalom special juniori 
nioare.

fond 3 km 
juniori 
10 km 
tineret, 
Și ju-

juniori® Naționalele de 
se vor încheia vineri. în con
tinuare, la Poiana Brașovului 
vor avea Ioc în zilele de 23 
și 24 martie campionatele șco
lilor profesionale și tehnice, 
iar între 29—31 marție cam
pionatele școlilor generale și 
ale liceelor.

@ Sîmbătă și duminică, 
Fundata va găzdui tradiționa
lul concurs de schi fond și 
biatlon dotat cu «Cupa fede
rației”.

® Cu ocazia împlinirii a 
10 ani de la înființarea aso
ciației sportive Energia Parc- 
șeni, la Straja s-a desfășurat 
un frumos concurs la care au 
participat schiori de la Spar-

tac Petroșeni, Minerul Lupeni 
și Energia Paroșeni. Ciștigătorii 
probelor: slalom special ju
niori : M. Matyus (Spartac) ; 
seniori: D. Bîrlida (Spartac) 
și C. Munteanu (Energia) — 
același timp; slalom uriaș ju
niori : M. Matyus ; seniori: D. 
Bîrlida; fond 5 km fete: Flo- 
rica Nedrea (Energia;; 10 km 
juniori: L. Mathe (Energia) ; 
15 km seniori : P. Aron (Ener
gia). Ștafetele 3x3 km fete 
si 3x4 km băieți au revenit 
fondiștilor de la Energia. Cla
sament final pe echipe: 1. Ener
gia Paroșeni, 2. Minerul Lu
peni, 3. Spartac. Petroșeni. 
(UTU CORNEA —• coresp. j.

® Pe pîrtia din parcul sta
țiunii balneare Vatra Dornei 
s-a desfășurat un atrăgător 
concurs dotat cu „Cupa vete
ranilor". întrecerile s-au dis
putat pe două categorii de 
vîrstă; pînă la 40 de ani și 
peste 40 de ani. Rezultate: 
pînă la 40 de ani, siaiom spe
cial: Ioan Miron; slalom
uriajj i feâa coborîre ;

băieți 8—12 ani:
(Liceul Vatra Doi- 
12—15 ani; Doiniția

Moroșan (Șc. ge
nerală Iacobeni); 
băieți 12—15 ani: 
M. Miron (Liceul 
Vatra Dornei); 
slalom uriaș iete 
8—12 ani: Cecilia 
Deleanu; băieți 
8—12 ani; Dan 
Timofte (Șc. ge
nerală Iacobeni) ,- 
fete 12—15 ani:
Gabriela Dranca 

Vatra Dornei); băieți 
ani: Mihai Miron;

(Liceul 
12—15 
fond fete 8—14 ani (1,5 km) ■
Floarea Chiriluș (Șc. generală 
nr. 2 Vatra Dornei); băieți 
8—14 ani (2 km): Ticu To- 
tescu (Șc. generală nr. 1 Va
tra Dornei); băieți 14—16 ani 
(3 km): loan Voloșriiuc (Șc. 
generală nr. 1 Vatra Dornei). 
(P. SPAC — coresp.).

— Da. Atît Herghelegiu cit și 
Teleman — principalii preten- 
denți — sînt capabili de aceas
tă performanță. Deși este vorba 
de recordul meu, m-aș bucura 
sincer de succesul vreunuia 
dintre ei. La antrenamente Șl 
în probele de control, ei și-au 
depășit recordurile personale. 
Sper că din rivalitatea dintre 
Herghelegiu și Teleman se va 
naște noul record. Dar și la ce

lelalte categorii rezultatele sînt 
mulțumitoare. La „pană" V. 
Rusu atinge 330 kg, A. Parnave- 
las va fi în curind un adversar 
periculos pentru campionul țării, 
Z. Fiat (cat. cocoș), iar trioul de 
la „mijlocie", V. Cato, Șt. Pin- 
tilie și M. Cristea va asalta, de
sigur, cele mai bune performan
țe ale categoriei.

La cele spuse de Interlocuto
rul nostru se cuvine să mai a- 
dăugăm că actualul Iot republi
can de haltere este format din 
sportivi tineri. Media lor de 
vîrstă nu depășește 23 de ani! 
Cu o pregătire atentă, printr-o 
muncă conștiincioasă, acești hal
terofili pot ajunge la o formă 
corespunzătoare pentru J.O. din 
1972, de la Munchen 1
- CARE ESTE CALENDA

RUL INTERN ȘI INTERNA
ȚIONAL DIN ACEST AN?

— La sfîrșitul acestei luni 
(29—31 martie), la Constanța, 
vor avea loc campionatele na
ționale individuale de juniori. 
Cele de seniori nu au fost încă 
fixate, dar ele se vor desfășura 
la București, după campionatele

europene. Întrecerea pe echipe 
dotată cu „Cupa orașelor" este 
programată la Iași (14—15 sep
tembrie), iar campionatul pe e- 
chipe va avea loc la București, 
la sfîrșitul lunii noiembrie.

Calendarul extern ne rent’d 
numeroase competiții importante 
începînd cu „Cupa Dunării" 
(19-21 aprilie, la Donaueschingen 
in R.F.G.), la care vom participa 
cu o echipă completă. La 2.5 
■mai, echipa noastră națională va 
întîlni la Verona selecționata 
Italiei. Apoi, la Leningrad ur
mează marea confruntare de la 
campionatele europene (23-29 iu
nie), care va constitui un impor
tant criteriu de selecție pentru 
participarea halterofililor români 
la J.O. din Mexic. Bucureșttul 
va găzdui in timpul verii (la o 
dată nefixată încă) „Cupa spe
ranțelor olimpice" rezervată 
sportivilor sub 23 de ani, iar in 
toamnă, echipa României va în- 
tîlni pe cea a R.F. a Germaniei 
la București și apoi (15 decem
brie) va participa la Balcaniada 
de la Sofia.

CUPA DE IARNĂ 4
De-a lungul întrecerilor pen

tru ,S)Cupa de1 iarnă*1 (care a 
angrenat 16 echipe feminine și 
24 masculine) am urmărit 
multe partide de un bun nivel 
tehnic, în care rolul principal 
l-a avut tineretul promovat cu 
mult curaj. După desfășurarea 
jocurilor din cele trei serii 
masculine, cîștigătoarele — 
Aurora, Voința și Grivița Roșie 
— au participat la turneul final 
(numai tur). Rezultatele înre
gistrate: Voința — Grivița Ro
șie 3—2, Voința — Aurora 3—1, 
Aurora — Grivița Roșie 3—1. 
„Cupa de iarnă" a revenit for
mației VOINȚA.

SANDU, coresp.

scenariul:EUGEN BARBU 
MIHAI OPRI? 
DIM’J COCEAa£-'.

CINU COCEA

pe ecrane

RDPIREQ 
FECIOARELOR

: 0 PRODUCȚIE
A STUDIOULUI

■ CINEMATOGRAFIC 
•«..BUCUREȘTI":
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Discuție cu un producător 
de mari fotbaliști

6 ORE 
LA MASA 

PRESEI
O ploaie măruntă, de 

toamnă, ce l-a tntîmpinat pe 
localnici chiar de U primele 
ore ale dimineții, părea să 
afectez© serios un program 
fotbalistic de aproape 300 de 
minute propus a se desfășu
ra duminică pe stadionul *.23 
August* din Tg. Mureș. Dar, 
treptat, vremea w îmbună
tățit, astfel că la ora 11 s-a 
inaugurat programul sportiv 
care cuprindea trei meciuri 
între echipe de categoria C, 
tineret, și — în vedetă — de 
divizia A. Așadar, timp de 
șase ore — ia masa presei, 
șase ore în care se pot ve
dea și auzi destule lucruri 
Interesante...

Am văzut, de pildă, că și 
un meci de divizia C poate 
oferi un spectacol fotbalistic 
de factură bună (cu multe 
faze interesante la ambele 
porți, aplaudate deseori de 
spectatori), realizat de echi
pele Medicina Tg. Mureș și 
Metalul Satu Mare. încrederea 
exagerată a gazdelor în pro
priile forța fi, implicit, în 
victorie, s-a dovedit fatală. 
Studenții s-au năpustit „cu 
Ochii închiși* în atac, do
rind cu orice preț golul, dar 
neglijînd apărarea. Contraatacu
rile oaspeților s-au dovedit 
foarte periculoase șU. efica
ce. Both (Metalul) a 
cel mai bun de pe teren, gîn- 
dind tot jocul și servindu-șt 
deseori excelent colegii de 
echipă. Păcat însă că nu În
totdeauna știe să fie un buh 
camarad, mustrîndu-i pe 
coechipieri prea des pentru 
greșeli mici și ultînd ca el 
însuși căzuse nu o dată în 
aceeași culpă. Probabil Că în 
această divizie și arbitrilor la 
vine greu să vadă cum o e- 
chipă oaspe cîștigă, căci altfel 
nu ne explicăm ușurința cu 
rare arbitrul N. Vizireanu. din 
Cluj, a acordat gazdelor, la 
Scorul de 3—2 în favoarea 
oaspeților, o lovitură de pe
deapsă (ratată, însă).

★
Discutînd cu corespondentul 

nostru Andrei Szabo, care a 
însoțit echipa Medicina Tg. 
Mure? la Cluj, în prima eta
pă a returului, am aflat cîte 
ceva și despre ospitalitate* 
Mai blne-zis, despre heospita- 
litate. Cum fac de regula, cu 
10 zile înainte de disputarea 
meciului cu" .Medicina Cluj, 
fotbaliștii din Tg. Mureș s-au 
adresat colegilor lor, soliei- 
tîndu-le sprijinul în Asigura
rea cazării. întte echipele 
studențești există o convenție 
mutuală, în acest Sens. Amin- 
țindu-și că clujenii au fost 
primiți cu flori în tur, stu- 

> ( denții din Tg. Mureș nici nu 
se gîndeau ca ar putea fi 
refuzați. Dăr, răspunsul tele
grafic venit de la Cluj a fost 
scurt și Concis ; »Vă descur
cați cum știți, nu vM putem 
ajuta cu nimicAu dormit 
lă cabana Făget, încălzită în 
ultimul moment.

★
Am văzut și meciul de ti

neret A*S.A. — Steaua. Mul
te, echipe de prima divizie 
puteau invidia fazele de mâr© 
Spectacol pe care le-âu oferit 
fotbaliștii din formațiile de 
Wherfet, combinațiile plinfe de. 
subtilitate pe care le-au creat 
Moldovan, Hajnal sau Rațiu, 
de 21, 17 și respectiv 18 ani 
(A.S.A.), sau cele ale căror 
autori au fost bucureștenii lor- 
dănescu (18), Stefănescu (17), 
sau alți fotbaliști tălehtați de 
lâ Steaua. Ce bine ar fi ca 
tot mai mulți antrenori să ne 
dovedească că sint deciși să 
reconsidere competiția echi
pelor de tineret

Ct. M.

12000 DE MINGI PENTRU ELEVI
(Urmare din pag. 1)

— Ce cuprinde progra
mul de pregătire ?

— Se va lucra zilnic, timp de 
3—4 ore, în mod gradat. Se vor 
face observații psiho-pedagoglce 
și medicale (de altfel, fiecărui ju
cător I se va întocmi o fișă de 
observare). Din două în două 
zile vom efectua jocuri în noc
turnă pe un teren redus, special 
atnenajat.

— Din punct de vedere 
al instruirii, programul a- 
cesta cuprinde și ceva 
noutăți ?

— Firește. Intenționăm să efec
tuăm o individualizare pronun
țată, diferențiată pe particulari
tăți psihice, fizice și morfologi
ce. Cu echipa de juniori vom în
cerca să aplicăm o Idee nouă 
de joc. avînd la bază o mare cir

Duel aerian Jamaischi—Domide din partida Rapid — U.T.A. Deși cei doi jucători sint deja 
afirmați și binecunoscuți, faza surprinsă s-a petrecut la meciul de tineret...

COLTUL MlTOAffiIIIH VEDETE (CIJI'A f. B. F.)
După două etape în „Cupa 

F.R.Fotbal* pentru tineret, este 
prematur să tragem concluzii. 
Dar, fiecare duminică oferă 
constatări preliminarii, care 
vor sta 1» baza concluziilor de 
mai tirziu.

Prima chestiune interesantă, 
deocamdată, este aceea a Vîrs- 
tei jucătorilor. Peste jumătate 
dintre fotbaliștii utilizați, pinii 
acym, sint născuți în anii 1949- 
1950-1951, juniori, sau abia tre- 
cuți peste limita acestei catego
rii. Faptul, in Sine, este remar
cabil, competiția tineretului tre
buind să rodeze fotbaliști cu po
tențial evolutiv și să nu devi
nă un Eldorado pentru cel ce 
coboară panta performanței. 
Cine nu a dobindit valoarea 
necesară titularizării in divizia 
națională pină la 20—21 de ani, 
sau nu este, nici măcar, consi
derat capabil să devină întîiul 
succesor al unuia dintre cei 
unsprezece, trebuie să cedeze 
locul, in aceste echipe-laborator, 
talentelor de 18-19 ani. Primele 
rezerve ale echipei de seniori 
(un portar, un fundaș, un mijlo
caș, un înaintaș), adică soluțiile 
imediate, utilizate de antrenori, 
in cazul indisponibilității titula
rilor, pot să depășească vîrsta 
de 23 de ani. Dar, ceilalți compo- 
nenți ai lotului de 30 de jucători 
(cifra oficial admisă pentru cele 
două echipe ale unui club), este 
necesar să reprezinte fondul ei 
de tinerețe. Un fond bine antre
nat și educat, supus unor verifi
cări riguroase și mereu debara- 
lar de ceea ce tinde spre stag
nare, spre rutină, spre mediocri

culație în teren. Am omis să vă 
spun că în program am inclus 
jocuri pentru selecționatele de 
juniori șl copil ale taberei, care 
se vor desfășura în deschidere la 

.meciurile de divizia A. fntr-uha 
din zile (4 sau 5 aprilie, nu 
ne-am decis încă) vom efectua 
un antrenamfent „deschis» pe 
stadionul „23 August". Ii invităm 
să asiste pe toți copiii din Bucu
rești care îndrăgesc fotbalul. 
Televiziunea șl cinematografia 
vor fl prezente (poate) șl ele...

— Am ajuns la „dosarul 
nr. 2“, Intre coperțile că
ruia sînt cuprinse măsuri
le de perspectivă. La ce 

( se referă ele ?
— în linii mari, la Importanta 

problemă : INTRODUCEREA OR
GANIZATA A FOTBALULUI IN 
ȘCOLI. în acest sens, au avut 
loc discuții fructuoase între re
prezentanți de frunte al Minis

tate. In numele acestui principiu 
ne întrebăm de ce sînt utilizați 
în echipele de tineret Eftimie și 
Țircovnieu (la F.C. Argeș), cînd 
nu sint nici măcar rezervele 
imediate ale primei echipe ? Sau, 
ce speranțe nutrește Progresul 
în cazul jucătorului Stanciu 
(născut în 1944); Dinamo Bacău, 
în cazul lui Băluță (1945) și 
Naumcef (1943); Universitatea 
Cluj in cazul lui Mlhăilă (1946) 
— jucător complet necunoscut? 
Direcția de circulație a jucători
lor trebuie să fie dinspre echipa 
de tineret către prima garnitură, 
și cit mai puțin invers (doar 
pentru titularii teșiți o scurtă 
perioadă din formă, sau aflați 
după accidentări sau îmbolnă
viri grave).

In general, am primit nume
roase relatări favorabile despre 
aspectul partidelor disputate 
pini acum. Vivacitate, ardoare, 
tactici ofensive. Ar fi de-a

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI «ȘTIRI • ȘTIRI

ANTRENORUL EMERIT
C. BRAUN BOGDAN

ÎL RECOMANDĂ
PE DOREL COTARCĂ

Antrenorul emerit C. Braun 
Bogdan ne-a spus ieri că a vă
zut duminică, la jacul C.F.R. 
I.R.T.A. Arad — Crișul Oradea, 
un tînăr jucător care i-a făcut 
o impresie cu totul deosebită. 
Fundaș dreapta — atletic — ex
celent acroșer etc.

Joacă la C.F.R. I.R.T.A. Arad.

terului Tnvățămîntului, C.N.E.F.Ș.- 
ulul, U.T.C.-ului, Consiliului Na
țional al Pionierilor șl, bineînțe
les, al Federației noastre. Au fost 
analizate toate aspectele pe care 
le implică această ACȚIUNE VI
TALA pentru fotbalul nostru. Pe 
bază de experiment va fi alcătuit 
un îndrumar metodic și organi
zatoric, care va fi difuzat la toate 
școlile (generale, profesionale, 
licee) din țară. Vor fi angrenați 
toți profesorii de educație fizi
că, numeroși instructori, precum 
și toți antrenorii noștri de fot
bal. Ultimii vor lucra 10 ore, săp- 
tămînal, alături de profesorii de 
educație fizică, ajutînd la orga
nizare, demonstrații etc. Ce a? 
mai putea să vă spun ? Că 12 O00 
de mingi vor fl împărțite tuturor 
școlilor, că elevii vor desfășura 
o activitate cotnpetlțlonală or
ganizată : inter-clase, Inter-șColi, 
pe plan local, național Jșf chiar 
internațional. ’ 

dreptul imoral să se recomande 
tinerilor fotbaliști strategii ce 
propovăduiesc „fii umbra adver
sarului, nu juca, dar desfiin- 
țează-l" cînd, dimpotrivă, ei tre
buie deprinși cu fotbalul ofen
siv, întemeiat pe ideea loială, 
„să ciștige, cel ce știe mai bina 
juca".

Pe scena campionatului de ti
neret evoluează o pleiadă de 
talente. Pe măsură ce ne vom 
convinge de valoarea lor și de 
ardoarea lor lăuntrică, mistui
toare, singura forță în stare să 
dea viselor îndrăznețe conturul 
faptei, pe măsură ce vom dobîn 
di această credință, ne vom face 
o datorie de onoare repetîndu-le 
numele în acest „Colț al viitoa
relor vfidete" pînă vor intra in 
conștiința opiniei publice spor
tive șt.. în atenția antrenori
lor primelor garnituri.

1 Romulus BALABAN

Are 19 ani și îl cheamă Dorel 
Cotarcă.

O NOUA CARTE DESPRE 
FOTBAL

Antrenorul Jeant Lăpușneanu. 
fost și binecunoscut portar al 
echipei noastre naționale, a 
Scris o carte pentru...portari. 
Titlul ei: „Jocul și antrena
mentul portarului".

O așteptăm cit mai cutînd în 
librării.

S-a propus, de asemenea, în
ființarea unul liceu cu program 
de educație fizică. Secția de fot
bal va' cuprinde un număr de 
60 de elevi. O adevărată școală 
de fotbal, în care tînărul jucă
tor, de mare talent, va fl (în e- 
galfi măsură) instruit șl educat. 
Știți ce înseamnă toate acestea?

— încercăm să no în
chipuim...

— După calculele noastre, apro
ximativ 700 000 de copil cîștigațl 
pentru fotbal. Adică jumătate din 
numărul total al elevilor (desigur, 
băieți) ! Și aceasta — numai în 
prima etapă a acestui măreț plan 
de dezvoltare a fotbalului în 
mediul școlar.

Șl mai înseamnă, am adăuga 
noi, LĂRGIREA considerabi
la A BAZEI DE MASA. Sau, 
cum spunea cineva: cu cît va 
fi mai solidă baza piramidei, cu 
atlt Va fl mal înalt vîrful el:

Numele Fane Cîrjan apare 
adeseori în discuții atunci cînd 
este vorba de lansarea (trecu
tă) a unor valori din fotbalul 
nostru.

O discuție eu acest antrenor 
aduce, în multe privințe, cu o 
convorbiră cu „bătrînul satului", 
cel care poate oricînd să-ți spu
nă de trei ori 1001 povești... a- 
devărate. Și cum mașina aceas
ta de istorisit are o singură 
cheie de funcționare pe care 
scrie ■ FOTBAL, vă închipuiți 
lesne că un dialog se transfor
mă pentru cronicar într-o lun
gă și dificilă cursă de urmă
rire...

— Este cunoscut faptul că 
ați fost un PRODUCĂTOR de 
mari fotbaliști. Vreți să ne îm
părtășiți cîte ceva din metodele 
dv. de... fabricație ?

— înaintea răspunsului, vă 
mulțumesc pentru tonul și for
mularea întrebării, care mă o- 
norează. Răspunsul propriu- 
zis înseamnă, de fapt, povesti
rea unei părți a vieții mele. 
Reducind lungimile, voi arăta 
că în afara cizelării unor jucă
tori valoroși „moșteniți" de la 
Petre Steinbach, cum au fost 
Gică Petrescu, Costică Marines
cu, Johny Dumitrescu, I. An- 
ghelache și alții, am scos și eu 
cîțiva fotbaliști care s-au afir
mat și vor rămîne NUME ale 
fotbalului românesc: Ozon, A- 
polzan, Constantin, Paraschiva, 
Dinulescu și alții... Primii trei 
sînt maeștri emeriți ai sportu
lui.

Pentru ed v-ați referit la 
„fabricație", am să vă răspund 
în același limbaj, arătîndu-vă 
că in munca de formare a fot
baliștilor am respectat un ade
vărat „proces tehnologic". Pri
ma etapă : depistarea. Mi-au 
trecut prin mină, la Unirea Tri
color, mii de copii ai cartieru
lui Obor. In luna mai, pe care 
mi-o fixasem pentru selecție, 
se prezentau, an de an, 4-500 
copii. Din aceștia rețineam, de 
regulă, 17—18.

— Destul de puțin. De țe ?
— Opream copilul care avea 

pecetea talentului. Am fost în
totdeauna de părere că numai 
talentele (mai mult sau mai pu
țin evidente) merită să fie în
drumate spre performanță. Și 
dintre ele, CADEAU destule pe 
drum. Cu atît mai greșită mi 
se părea pornirea la drum cu 
copii care nu se arătau , apți 
pentru fotbal.

— Vreți să ne ' dezvăluiți cri
teriile dv. de selecție ?

— Bineînțeles. 1) Jocul cu 
mingea. 2) Conformația fizică. 
3) Conformația psihică. Refe- 
rindu-mă la al doilea criteriu, 
vreau să arăt că un prim exa
men biologic îl făceam direct 
„din ochi". Devieri de ax, mal
formații congenitale, „talpa la
tă" însemnau eliminarea auto
mată a candidatului. Constantin, 
căruia i-am remarcat imediat 
platfusul, a fost o rarisimă ex
cepție. Avea prea mult talent 
Ca să nu încerc. De altfel și 
insistențele lui Mircea Popescu 
m-au înduplecat să-l rețin. Din 
fericire.

După mine, doctorul îi exami
na amănunțit. Al treilea criteriu 
vă poate părea forțat. < Dar 
mi-ați cerut să vă vorbesc des
pre metodele mele. Așa Că... 
Am oprit Copii și tineri cin
stiți, cei care mi se păreau mie 
mai bărbătoși, cu Un caracter 
mai integru. Ei erau apți, re
pet, după părerea mea, să facă 
mai tirziu sport de performan
ță. Pentru că acesta rămîne, în 
concepția mea, o sumă rezulta
tă din TĂRIE + PERSEVE
RENȚA + REZISTENȚA (la 
nenumărate greutăți) + CURAJ 
+ SPIRIT DE SACRIFICIU.

Știam ce vreau cu acești co
pii și tineri, de aceea ii ale
geam cu atîta rigurozitate. Por
neam cu ei la ’ o muncă grea, 
nu intr-o excurșie... Aș adăuga 
că am avut parte de mulți co
pii care „trăgeau cu dinții" 
să ajungă fotbaliști. Mulți, 
marea majoritate dintre ei, erau 
copii de oameni nevoiași. Ge
nerația lui Ozon, de pildă, dă
duse echipei ini care juca cinci 

ccpii orfani de tată, printre 
care și Titus...

— După această triplă „pro
bă a focului", ce urma ?

— Munca. Pasionată și fără 
menajamente. In pregătirea ș> 
antrenamentele piticilor și ju
niorilor existau însă și multe 
momente de destindere. Indis
ciplina manifestă însemna, de 
cele mai multe ori, eliminarea 
din echipă.

— Cum lucrați, efectiv, cu 
acești copii ?

— După un principiu consi
derat astăzi foarte modern și 
pe care îl aplicam, fără să-i 
bănuiesc perenitatea, acum 25 
<țe ani: INDIVIDUALIZAREA. 
Mă ocupam separat de ei. Fie
care jucător de la echipa mare 
avea, de altfel, și el cîte un 
protejat printre cei mici pe 
care-l creștea". Așadar, lucrul 
individual direct și indirect. 
Mă ocupam cel mai mult de 
cele 3—4 talente autentice din 
echipe. Ele îmi dădeau cea mai 
mare bătaie Ide cap, jucătorii 
respectivi fiind continuu sus
ceptibili de perfecționare, nepla- 
fonindu-se. Pentru ei trebuia să 
găsesc mereu soluții noi ca si-i 
ajut să salte calitativ.

— Deoarece, din spusele dv., 
reiese că munca cu piticii și ju
niorii era calitativ și cantita
tiv destul de grea, cum reu
șeați să-i adaptați pe tinerii 
fotbaliști la un asemenea efort?

— Am fost și sînt dușmanul 
muncii oarbe. Evident neplăcută. 
Piticii și juniorii mei EXER
SAU. Sesizați nuanța ? Iar exer
cițiile nu erau repetate de tute, 
de ori, cum cer unii antrenori 
astăzi. Am considerat întotdeau
na că pentru un exercițiu teh
nic fotbalistul trebuie să aibă 
prospețime fizică și psihică. 
Pentru o lovitură liberă peste 
zid, de exemplu, e nevoie întîi 
ca fotbalistul să JUDECE, să 
găsească unghiul optim, să lo
vească mingea cu forța necesa
ră etc. E nevoie deci ca el să 
fie LUCID. Nu robot suprasa
turat. Trebuie să-i mențin POF
TA pentru exercițiu, nu să-l 
scirbesc de el...

1 — Deoarece iubitorii noștri 
de fotbal sînt mari consuma
tori de inedit din viața Idolilor 
lor, ați vrea să ne spuneți ci- 
teva cuvinte despre ucenicia 
lui Ozon și a celorlalți ?

— Cum să nu ! „Năsel" (n.n.
— Titus Ozon) a fost copilul te
renului. Locuia la vreo 100 de 
metti de stadionul Unirii și ve
nea la fotbal oricum: prin gard, 
pe sub și peste gard, și apoi, 
cînd a mai crescut, pe poartă. 
Nu scăpăm de el de loc. O 
dată, cind am aflat că a lipsit 
de la școală, i-am tras o bătaie 
sănătoasă, părintească- dacă 
vreți. „Vrei să ajungi derbedeu?"
— l-am întrebat atunci. Mi-a 
răspuns sîsîit, cu lacrimi în 
ochi: „VREAU SA AJUNG 
FOTBALIST MARE". L-am îm
brățișat. Mi-a plăcut curajul

j lui. Tot cu el am avut o per
manentă teamă să nu cadă pe 
panta cabotinajului. Făcea ce 
voia cu mingea și publicul do
rea distracție. Țin minte, la un 
meci în echipa întîi, cîștigat 
de Unirea cu 3—0, Ozon, băiat 
de 16 ani, și care atunci juca 
extremă dreaptă, a marcat toate 
cele 3 goluri. După ce le-a în
scris, a început să joace pentru 
tribună... La , sfîrșitul jocului a 
luat altă papară, pe care sînt 
sigur că o ține minte și azi.

Apoltan a fost, poate, cel 
mai cuminte jucător pe care 
l-am avut. Ii spuneam „bure
tele". Pentru că învăța tot ce 
i se spunea și nu mă lăsa de 
loc în pace și-mi cerea să-l an
trenez pînă oboseam și eu. Așa 
a ajuns mate jucător. ,

Costică (n. n. — Constantin) 
pe care l-am reperat după un 
stop PE PICIOR făcut la un 
antrenament la o poartă (el era 
copil de mingi, în spatele por
ții), a avut de mic o formidabilă 
orientare în teren. Vedea iot. 
Și se arăta la gol ca un băr- 
zoi, neexistînd aproape meci 
să nu „înțepe" cu capul un gol 
sau două.

Paraschiva, țărănuș din co

muna Militari, a venit la mine 
cu o sumedenie de defecte, dar 
cu o voință cît zece. Lucra sin
gur, ca un obsedat. Voia să a- 
jungă fotbalist. In pregătire, 
era teribil de »eu«r Cu el în
suși. Repeta loviturile — din 
proprie inițiativă — la infinit 
și cînd greșea cite ® execuție 
se pedepsea singur. Șuta in 
gard cu piciorul gol etc. Era un 
model de tărie de caracter.

— Care socotiți că este pri
ma calitate a jucătorului de 
clasă ?

— Orientarea în terenl Teh
nica se învață, se perfecțio
nează.

— Cît timp afectați din tim
pul antrenamentului pregătirii 
tehnice și cît celei fizice ?

— La copii și juniori, 90 la 
sută pregătire tehnică, 10 la 
sută pregătire fizică. La seni
ori, 70 la sută pregătire tehni
că, 30 la sută pregătire fizică. 
Cu observația că multe elemen
te de pregătire fizică le fac cu 
balonul.

— Ce Jucători români apre- 
ciați mai mult Ia această oră ?

— Printre cei mal buni ju
cători din țară ti văd pe' Do- 
brin, Constantin, Dumitriu II, 
Barbu. Referitor la Dobrin, ca
re, ca și Constantin și Dumitriu 
II, are o rară calitate — GLEZ
NA MOALE (care-i permite un 
registru mult mai larg de exe
cuții de\ finețe) îmi exprim șt 
o mare rezervă. Am să plec in 
argumentație de la o amintire. 
La jocul Dinamo București — 
Internazionale, am asistat la o 
discuția cu Helenio Herrera, în 
care acestuia îi era foarte lău
dat Corso. Știți ce a spus „Ma
gul" ?: „Suarez este cu o clasă 
mai bun I Mario este prea sta
tic, Suarez acoperă mult mai 
mult teren".

E cazul lui Dobrin. Este, 
încă, mult prea static. îmi place 
foarte mult, însă trebuie să mai 
insiste mult la acest capitol, 
pentru a ajung» un adevărat 
„star".
- Despre antrenori ca gîn- 

diți î
— Știu că va fi citită cu 

scrișnirl de dinți afirmația 
mea, dar socotesc că multora 
le lipsește dragostea de mese
rie. Personal îi stimez pe Oană 
și Ploieșteanu pentru fidelitate 
față de fotbal și pe Teașcă pen
tru ideile sale.

— Cum vedeți evoluînd în 
general fotbalul?

— Se va reveni la... JOC. 
Adică și la spectacol. Asta-i 
convingerea mea.

— Aveți vreo preferință: «li
nie", ,,beton" ?

— Le detest pe amîndouă: 
„Betonul" este inuman. Să ceri 
celor trei vîrfuri să facă 5—S 
sprinturi de 40 ' de metri în- 
tr-un meci, înseamnă să vrei 
să-i lichidezi ca jucători (vezi 
Jair). Argumentul rezultatelor ? 
Fără un superfotbalist ca Maz
zola, Inter era o echipă (pri
miți exagerarea conștientă ca 
o glumă) de 30 de rezultate de 
0-0...

„Linia", la rîndul ei, înseam
nă antijoc. Știu că la un med 
Anderlecht — Real Madrid; 
madrilenii au fost surprinși de 
27 de ori în ofsaid. Unde mai 
e spectacolul ?

Rămîn la ideea că fotbalul 
este un JOC GENEROS, iar 
„capcanele* vor dispărea cu 
timpul, refăcînd loc angaja
mentului spectaculos al tuturor 
celor 22 de artiști ai gazonului.

— Vorbind despre fotbalul 
autohton 7

— Vom progresa cînd ne vom 
întări cluburile. Fotbalul din- 
tr-o țară nu se consolidează 
prin circulare scrise ale fede
rațiilor respective. 4—5 cluburi 
românești tari înseamnă fotbal 
românesc la scară superioară.

Marius POPESCU

N. R. Fane Cîrjan se ocupă 
îți prezent de echipa „ACUMU
LATORUL" din campionatul 
municipiului București. La e- 
chipele mai mari posturile sînt 
ocupate...

M. P.
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A venit și ziua meciului. Alte emoții, alte
griji. Zamora a debutat în mod magistral in iața

II
EPISODUL TURISTEI ENGLEZE

Băiatul cu pantaloni «curți sa simțea cu totul 
străin In mijlocul „seniorilor* din elegantul hol 
al unul hotel madrilen. Dar colegii săi de echipă, 
cu clțiva ani mai vlrstniai decit el, 11 Încurajau 
neîncetat in vederea meciului cu Real.

Ziua partidei se apropia. în holul hotelului 
apăru o tinără turistă engleză. Ea se apropie de 
băiatul cu pantaloni scurțl țl-1 întrebă cu ce 
ocazie se află aici. La început l-a lost rușine 
lui Ricardo să-i spună că « fotbalist. Poate nu 
l-ar ii crezut. Intr-adevăr, cînd, in line, i-a spus 
că e portarul formației din Barcelona, turista 
i-a promis că, pentru a se convinge, va veni 
negreșit la meci. „Pentru prima oară — spune 
Zainora — simțeam că sînt simpatizat de o fată. 
Nu-i vorbă — era tinără, drăguță, simpatică, 
dar față de colegi îmi era rușine să stau de 
vorbă cu ea. Ce va zice antrenorul I Jucătorii 
mă vor spune părinților î îmi puneam fel ți fel 
de probleme...”

1

Așa l-a cunoscut lumea 
fotbalistică pe Zamora

publicului madri
len. Bspanol a 
cîștigat meciul cu 

. 1—0 1 Mare șur- 
priză, In acea 
vreme, in Spania, 
cind o echipă din 
provincie triutnia 
in capitală. A 
doua zi, gazețele 
nu conteneau cu 
elogiile la adresa 
micului Zamora. 
„Debutantul, un 
copil, pe nume 
Zamora, a salvat 
echipa din Barce
lona de la ’ o în- 
frîngere catego
rică. EI • parat 
pînă și mingile 
imposibile, cu 
ușurința cu care 
un om Însetat 
bea un pahar cu 
apă* — scria 
după meci un co
tidian madrilen.

„După meci, în 
holul hotelului, 
am fost sătutat 
de zeci de iubitori 
ai fotbalului,, ca 
să nu mai (vor
besc de colegi — 
povestește zamora. 
Dar un sărut îl 
țin minte ca și 
astăzi. Era al tu
ristei engleze, care 
numaidecît m-a 
invitat cu insis-
tență să rămîn cît- 
va timp cu ea.

Colegii de echipă mă îndemnau să nu refuz 
oferta. Nu m-am lăsat însă convins, nici de ei și 
nici de... ea. După ce ue-am întors, băieții au 
făcut mult haz de mine*.

„ÎNGERUL PĂZITOR"

Reîntors acasă, tatăl luir Ricardo, care auzise 
de comportarea excelentă a țiului său in meciul 
cu Real — ii ielicită. Dar se știa că Zamora- 
senior va purta noi discuții cu Jose Maria 
Taliada — bancherul clubului. Intr-adevăr, a 
doua zi, „bossul" se lniiințase în casa docto
rului Zamora

Din nou, conversație lungă.
— Eăsați-mă în pace I Fotbalul este o dis

tracție. Pe Ricatdo (care între timp își luase ba
calaureatul) trebuie să-l Intereseze în primul 
rînd universitatea — spunea supărat doctorul 
Zamora. ;

Totuși, pînă la urmă, Taliada a Învins. Moti
vele nu se cunosa nici astăzi. Cert este cd după 
acea vizită, Ricardo Zamora a devenit pentru 
prima oard iotbalist legitimat, cu „acte In re
gulă", la Espanol, unde a jucat timp de trei ani.

Activitatea fotbalistică a Iui Ricardo a fost 
insă brusa Întreruptă. Timp de citeva luni el 
nici n-a vrut să audd de fotbal. Se pregătea in
tens pentru examenul de admitere la facultatea 
de medicină. Aceasta a fost dorința tatălui sâu, 
grav bolnav, și Rieatdo dorea să-i facă pe plac. 
Revine apoi pe teren și obține strălucite succese 
la Espanol, cu care triumid din nou, în 1930, 
in capitala Spaniei. In finala Cupei, Espanol în
vinge cu 2—1 pe Real, determlnînd pe gazetari 
să considere că de fapt nti Espanol a Învins, 
ci Ricardo Zamora, «are a fost „îngerul păzi
tor" al porții sale.

OFERTA ACCEPTATA LA BANCHET

La banchetul de după meci s-a iscat o discu
ție aprinsă Intre președinții cluburilor Real și 
Espanol. Don Ricardo, prezent la conversație, 
mi-a reprodus fragmențe din această convorbire:

"'.ILL1 .1....
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O barieră de netrecut pentru aproape toți 
înaintașii: Zamora

PREȘEDINTELE LUI ESPANOL i „Este adevă
rat că Zamora a cîștigat meciul, dar el este 
component al echipei. Apărînd bine, el nu-și 
face decit datoria și își justifică salariul”.

PREȘEDINTELE LUI REAL (sărind ca ars): 
„Dar, mă rog, cît costă Zamora?"

PREȘEDINTELE LUI ESPANOL (zimbind): „O 
sumă fabuloasă pentru un jucător de fotbal*.

PREȘEDINTELE LUI REAL: „S-a făcut l Pof
tim avansul".

Contrariat de viteza cu care fusese provocat, 
președintele lui Espanol primi banii și întinse 
mina — în semn cd oferta a fost acceptată 1

Din 1930 și pînă în 1936, Ricardo Zamora a 
iost portarul echipei Real Madrid, urcînd Împre
ună cu formația sa cele mal înalte treple ale 
fotbalului spaniol.

Traducere și adaptare de 
ion OCHSENFELD

(Va urma)



TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH
ANALIZA DE ACASĂ

7 Runda a șasea a adus prima 
mare surpriză >a turneului. Flo- 

ț rin Gheorghiu, care a parcurs 
. neînvins grelele concursuri de 
. la Hastings șl Beverwijk, a su- 
, ferit o înfrîngere neașteptată 

în fața lui Bilek. Surpriza n-a 
. constat însă, după părerea 

noastră, atît în pierderea par
tidei, deoarece, după cum se 
știe și Bilek este un jucător 

. de mare clasă, participant al 
turneului interzonal al candi- 
daților la campionatul mondial, 
— ci în modul în care ea s-a 
produs.

A fost o partidă scurtă, de 
numai 19 mutări, dar ea con
stituie, fără îndoială, punctul 
final, concretizarea unor amă
nunțite analize ale marelui 
maestru maghiar asupra aces
tei variante de deschidere. Fără 
a intra în amănunte de ordin 
tehnic (care de altfel ar nece
sita un spațiu mult prea în
tins) putem afirma, așa cum 
a reieșit de altfel și din anali
zele efectuate după partidă de 
adversari, în compania mare
lui maestru A. Ghipslis, a tî- 
nărului D. Ghizdavu și a sub
semnatului, că Florin Gheor
ghiu a căzut victima unei va
riante bine pregătite de acasă 
de către partenerul său. Este 
interesant că Bilek, după cit se 
pare, avea intenția să continue 
la fel și în cazul în care ne
grul ar fi jucat mutarea mai 
bună 8...Cd4, susținînd că și 
în acest caz albul ar fi obținut 
șanse de atac care compensea
ză calitatea sacrificată. Gheor
ghiu nu s-a declarat de acord 
cu aceasta. Controversa rămîne 
deschisă și, cine știe, poate că 
vreo viitoare partidă o va re
zolva...

Bineînțeles, celelalte întîlniri 
ale rundei au fost cu totul e- 
clipsate de evenimentele dra
matice care se petreceau pe 
panoul de demonstrație a par
tidei Bilek — Gheorghiu. Trei 
dintre ele s-au încheiat destul 
de rapid remiză, astfel că Cio- 
cîltea și Tringov (11 mutări), 
Ghițescu și Jansa (21 mutări) 
și Troianescu și Ghipslis (26 
mutări) au luat loc curînd în 
rîndul spectatorilor și al co
mentatorilor. Maestrul Th. Ghi
țescu, de exemplu, a exprimat 
părerea că atacul lui Bilek ar

constitui o ameliorare a unei 
idei asemănătoare dintr-o par
tidă a meciului Spasski — Pe
trosian. Consultînd cartea me
ciului am constatat că într-ade- 
văr există o partidă în acest 
gen, dar care prezintă totuși 
deosebiri esențiale : negrul a 
jucat e7—e6 (nu e5), iar calul 
alb a mers pe ruta f3 la h4.

In două partide lupta a avut 
un caracter de durată. D. Dri- 
mer, după cinci remize conse
cutive, a deschis — în sfîrșit - 
scorul întrecîndu-1 pe R. Wade 
în complicațiile jocului de mij
loc. El a ocupat coloana „c“ 
cu piesele grele și în poziția 
din diagramă a decis partida

In modul următor: 32.Tc8 Tg6 
33.T2c7 T:c7 34. T:c7 Dd8 35. 
N:f5! Tg7 (La 35... R:f5 urmea
ză 36.T:f7-j-) 36.Ne6 Rg6 37. 
T:a7 și negrul a cedat.

Negru : B. Parma

Alb : H. Liebert

Negru : R. Wade
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Alb: D. Drimer

(negrul la mutare)

O singură partidă s-a în
trerupt, aceea dintre Liebert Și 
Parma. Marele maestru iugo
slav a manevrat cu răbdare în 
jocul de mijloc înaintîndu-și 
treptat majoritatea de pioni de 
pe aripa damei. In poziția de 
întrerupere (vezi diagrama) 
cîștigul se realizează fără nici 
o dificultate.

S. SAMARIAN

Performanțe valoroase 
in concursul de natație 

de la Minsk
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

In ziua a treia a concursului 
internațional de natație de la 
Minsk s-au înregistrat nume
roase recorduri naționale și 
unele performanțe de valoare. 
In proba de 200 m liber femi
nin, tînăra sportivă cehoslova
că Olga Koziceva, în vîrstă de 
16 ani, a stabilit un nou record 
al țării sale cu timpul de 2:15,2. 
Pe locul doi s-a clasat Antoni
na Rudenko (URSS) - 2:17,1 
(nou record unional). Un nou 
record unional a stabilit și 
înotătorul sovietic Vladimir 
Kravcenko în proba de 200 m

Apărarea
Alb : I. Bilek

Negrut F. Gheorghiu

Jucată în runda a 6-a

I.e2—e4 c7—c5 2.Cbl—c3
Cb8—c6 3.g2—g3 g7~g6 4.Nfl- 
g2 Nf8—g7 5.d2-d3 d7—d6 6. 
f2—f4 e7—e5 7.Cgl-h3 (Deobi- 
cei aci se joacă 7.Cf3, vezi „Teo
ria modernă a deschiderilor" 
vol. I, tabela 35. Dezvoltarea 
calului la h3 nu este prea uzi
tată. Ea a fost încercată de 
Taimanov în două partide la 
al 34-lea campionat al URSS, 
însă înainte de a juca f2—f4) 
7...Cg8—e7 8.0—0 0—0 ? (In ana
lizele efectuate după partidă s-a 
ajuns la concluzia că aci tre
buia jucat 8...Cd4, după care 
consecințele înaintării f4—f5 nu 
mai sînt clare) 9.f4—f51 g6:f5 
(Poate era mai bine f7—±6) 
10.e4:f5 Nc8:f5 (Vezi diagrama).

• • f • Vsiciliana

ll.Tfl:f5! (Sacrificînd calita
tea albul obține acum un atac 
decisiv) U...Ce7:f5 12.Ng2—e4
Cf5—d4 13.Ddl—h5 Tf8-e8 (La
13.. .h6 ar fi urmat 14.N:h6) 14. 
Dh5:h7-j- Rg8-f8 15.Ncl-g5 
Dd8—d7 16.Cc3—d5 (Acum pie
sele albe ocupă poziții ideale)
16.. .Te8—e6 17.Tal-fl Cd4:c2 
(Nici alte mutări nu ajută) 18. 
Ne4—g6 Cc2—d4 19.Ng5-h6! și 
negrul a cedat deoarece n-are 
apărare suficientă împotriva a- 
menințării Dh8 mat.

CICLIȘTII ITALIENI ÎNVINȘI DIN NOU
ÎN „CURSA PRIMĂVERII"

Primul la San Remo: RUDI ALTIG!
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

Pentru a 15-a oară consecu
tiv, italienii nu reușesc să cîș- 
tige clasica întrecere de șosea 
„Cursa primăverii", Milan — 
San Remo (288 km). De data a- 
ceasta, beneficiarul sprintului 
final este un ciclist vest-ger
man, redutabilul Rudi Altig, 
fost campion mondial. Altig s-a 
arătat un excelent tactician, 
profitînd cu promptitudine de 
prudentele cuplului favorit 
Eddy Merckx — Felice Gimondi.

Concurs internațional 
de schi in Suedia

La 30 km de sosire, în urcușul 
de la Capo Berta, cînd cei doi 
favoriți au avut un nou mo
ment de ezitare, Rudi Altig 
sprintează dezlănțuit și reu
șește să facă o evadare decisi
vă, însoțit de alți șase alergă
tori, considerați fără șanse deo
sebite. La sprint, Altig trece 
înainte cu timpul de 6h 51:58 
(medie orară 41,945 km) între- 
cînd în ordine pe Groskost 
(Franța), Durante și Ballini 

(Italia), Sels (Belgia), Poulidor 
(Franța), Maurer (Elveția). Plu
tonul a sosit la 12 sec., fiind 
condus de luxemburghezul Edy 
Schulte. Un amănunt simpatic : 
victoria lui Altig coincide cu 
onomastica soției sale. Rudi a 
pregătit un frumos cadou !

Cesare TRENTINI

Schiorii austrieci au trustat 
premiile concursului internațio
nal de schi de la Aspen (Colo
rado). lată-i, în fotografie, pe 
cîțiva dintre performerii recen
telor întreceri, care au însemnat 
pentru triplul campion olimpic 
J. C. Killy, o grea decepție (de 
la stingă la dreapta): Herbert Huber, Reinhard Trltscher, Ger
hard Henning, Alfred Matt.

Telefoto: UPI-AGERPRES
- - - - - - - - - - - - - - —

mixt, pe care a cîștigat-o cu 
2:16,6. La 200 m liber mascu
lin, Leonid Iliciev (URSS) a 
fost cronometrat cu 2:00,1, iar 
în proba de 200 m spate băr
bați, primul loc a fost ocupat 
de Roland Mattes (R.D. Ger
mană) cu 2:11,2.

MOSCOVA:

VICTORII ROMÂNEȘTI iN TURNEUL
DE TENIS

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Concursul internațional de te
nis de masă de la Moscova a 
continuat cu disputarea parti
delor din cadrul probelor de 
dublu. La feminin, perechea 
română Carmen Crișan — Vio
rica Ivan a învins cu 13—21, 
24—22, 21—18, 21—18 cuplul so
vietic Evdokia Golubkova —

DE MASĂ
Aldona Skarulene. In proba 
masculină, Dorin Giurgiucă — 
Adalbert Reti (România) a dis
pus cu 21—11, 21—18, 21—13 de 
Vitali Sedov — Konstantin Di
mitrov (URSS). Cuplul sovietic 
Eglitis — Zlenko a câștigat eu 
21-19, 19—21, 12—21, 21—15,
21—18 în fața perechii Covaci 
(România) — Melstrom (Sue-, 
dia).

Turneul de șah de la Belgrad

Prima Intrlngcrc
a Milunliiii Markovici

Alexandra Nicolau a cîștigat la olandeza Heemskerk
După o zi de pauză rezervată partidelor între

rupte, turneul internațional feminin de șah de la 
Belgrad s-a reluat cu disputarea rundei a 7-a. Șa- 
hista româncă Alexandra Nicolau, cu albele, a în- 
tîinit-o pe olandeza Fanny Heemskerk. încă de la 
începutul partidei Alexandra Nicolau a lansat un 
puternic atac asupra pozițiilor adversarei sale, care 
la mutarea a 29-a a fost obligată să se recunoască 
învinsă.

După șase victorii consecutive, lidera clasamen
tului Milunka Markovici a suferit prima sa înfrîn
gere, fiind învinsă de Venka Asenova (Bulgaria). 
Radzikovska a cîștigat la Liliak. Partidele Katia 
lovanovici — Gaprindașvili, Jivkovici — Stadler 
și Konarkowska—Kușnir s-au încheiat remiză. Par
tida Rujica lovanovici — Bilek s-a întrerupt.

In clasament continuă să conducă Markovici (Iu
goslavia) cu 6 puncte, urmată de Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) 573 puncte, Nicolau (România) 5 p, 
Kușnir (U.R.S.S.) 47a p etc.

SEMNE DE ÎNTREBARE
LA FLORETĂ!?!

DUPĂ ULTIMA „.REPETIȚIE GENERALA" 
ÎN VEDEREA MONDIALELOR DE TINERET 

DE LA LONDRA

Se apropie mondialele la popice

ÎN CE STADIU DE PREGĂTIRE
SE AFLĂ SELECIIONABILII

In luna iunie, în Aus
tria vor avea loc mon
dialele de popice la 
care echipele noastre 
vor fi desigur în cen
trul atenției, ele fiind 
cîștigătoare a trei titluri 
la ultima ediție a aces
tei mari confruntări. 
Este firesc, deci, să ve
dem în ce stadiu de pre
gătire se află loturile 
noastre de popice acum, 
cu trei luni înaintea 
campionatului mondial

Selecționabilii au par
ticipat la o serie de con
fruntări publice (con
cursuri de verificare, 
turneul internațional 
„Cupa Voința" etc.) 
după care se pot 
face unele constatări.' 
La bărbați, primii 
noștri trei jucători sînt 
de pe acum într-o for
mă bună, cifrele obți
nute de ei fiind de va
loare internațională. Ast
fel, P. Purje are o me
die — după trei probe 
de 200 bile mixte — 
951 p.d. (946—967—940),
C. Vînătoru 948 p.d. 
(940—979—927) și I. Mi- 
coroiu 935 p.d. (938— 
942—926). In schimb, 
alți componenți ai lotu
lui masculin, printre 
care și C. Rădulescu — 
dublu campion mondial 
— n-au reușit încă să 
intre in formă, rezulta
tele lor fiind deci 
nemulțumitoare pentru 
etapa actuală. Unii din
tre ei dau dovadă de 
multă inconstanță de la 
un concurs la altul. Re
zultatele de mai jos de
monstrează cu prisosin
ță această afirmație a 
noastră.

Cifrele au fost obți
nute la concursurile 
din 22.11, 7.III și 9.II1: 
Gh. Silvestru (935 p.d., 
856 p.d., 891 p.d.), A. 
Chirilă (932—838—837),
D. Constantin (854— 
837), D. Kridor (951— 
807—886), C. Rădulescu 
(866—892—854).

Deși la „Cupa Voin
ța" selecționata divizio
nară a stabilit un nou 
record republican pe e- 
chipe femei (cu 2560 p.d.,

depășind vechiul record 
cu 8 p.d. și pe cel mon
dial — stabilit de echi
pa română la C.M. din 
1966 — cu 77 p.d.) nu 
putem trece peste fap
tul că unele sportive din 
lot nu au constanță în 
rezultate. Dacă Ana 
Marcu (rezultatele ei de 
la ultimele trei con
cursuri : 412 p.d., 448
p.d. și 430 p.d.), Elena 
Trandafir (400 p.d., 437 
p.d., 429 p.d.) și Ținea 
Baiaban (440 p.d., 419
p.d., 411 p.d.) dau spe
ranțe, nu același lucru 
putem spune despre lise 
Schmidt (campioana țării 
pe 1967), Florica Negu- 
tolu și Cornelia Moldo- 
veanu, ale căror rezul
tate oscilează în mod su
părător sau nu se ridi
că la nivelul cerințelor. 
Schmidt de la 425 p.d. 
a coborît la 375 p.d., iar 
Moldoveanu a obținut la 
cele trei concursuri 398 
p.d., 392 p.d. și 408 p.d.

Desigur, este prema
tur să se tragă conclu
zii definitive despre sta
diul de pregătire a lotu
rilor (ne rezervăm acest 
drept după cele două e- 
venimente internaționa
le, meciul cu Ungaria la 
gfîrșitul lunii martie și 
turneul din R.F.G. de la 
începutul lui aprilie), dar 
credem că federația de 
specialitate și cei doi 
antrenori, F. Popescu 
(lotul masculin) și Al. 
Andrei (lotul feminin), 
trebuie să intensifice 
munca de pregătire, în 
special, cu jucătorii care 
nu sînt încă în formă.

T. RÂBȘAN
P.S. Este necesară in

tervenția urgentă a 
F.R.P. pentru procurarea 
de popice din material 
plastic, deoarece la 
C.M. se va juca pe a- 
rene echipate cu astfel 
de popice. Or, jucătorii 
noștri — cu trei luni 
înainte de mondiale — 
nu au la dispoziție ase
menea materiale, lucru 
cu totul nepermis I

T. R.

-au înapoiat din Cuba scrimerii care 
ne-au reprezentat în cele două con
cursuri internaționale organizate la 

Havana — „Turneul speranțelor olimpice" 
și „Cupa memorială Ramon Fonst".

De data aceasta, spadasinii și sabrerii 
■ s-ați.. prezentat mai bine decît colegii și 
colegele lor de la floretă. Astfel, la „Tur
neul speranțelor olimpice", toți cei trei 
sabreri care ne-au reprezentat țara au in
trat în finală. Cel mai bine s-a clasat Dan 
Irimiciuc — locul II, după un baraj cu 
cîștigătorul probei, sovieticul Șarakenidze. 
Pe locul III — losif Budahazlu, iar pe lo
cul IV Dan Popescu. O comportare bună 
au avut sabrerii și în cea de a doua com
petiție : Budahaziu — locul 8 și Irimiciuc 
— locul 7—8.

Spadasinii, de asemenea, au terminat 
concursurile 'printre fruntajși. In „Turneul 
speranțelor olimpice", Anton Pongraț a 
încheiat întrecerea pe locul 8, în timp ce 
Constantin Duțu a sosit pe locul 5, iar 
Al. Istrate pe locul 8. Toți trei au parti
cipat, așadar, în turneul final. Apoi, în 
„Cupa memorială Ramon Fonst", Pongraț 
s-a clasat pe locul 2, iar Duțu pe locul 5.

în „Turneul speranțelor olimpice", flo- 
retistele au ocupat locuri modeste : Suzana 
Saplontai a încheiat întrecerea pe locul 5, 
iar Adriana Moroșan pe 6. Cea de a treia 
reprezentantă a țării noastre, Maria Voi- 
nea, a rămas în semifinale. Și mai puțin 
edificatoare a fost participarea în cea de 
a doua competiție, în care nici una din 
trăgătoarele menționate mai sus n-au 
reușit să se califice în finală.

Puțin convingătoare a fost și compor
tarea floretiștilor. Aurel Ștefan a fost sin
gurul trăgător care a intrat în finala „Tur
neului speranțelor olimpice", în timp ce 
Gabriel Ursovici și Tudor Petruș au căzut 
încă din turul II al seriilor. în al doilea 
concurs, toți floretiștii noștri au pierdut 
contactul cu plutonul fruntaș, încă din 
recalificări.

Evident, rezultatele nu ne mulțumesc 
decît pe jumătate. Spadasinii și sa
brerii au dat dovadă că sînt pre

gătiți să facă față unor concursuri inter
naționale. Floretiștii și f loretistele, în 
schimb...

Firește, aveam pretenții mai mari, în
deosebi de Ia floretistele Adriana Moroșan 
și Suzana Saplontai. Prezența lor în nu
meroase concursuri și competiții inter
naționale la nivelul „speranțelor* — șl 
chiar la campionate mondiale de tineret 
— trebuia să însemne, la Havana, un pri
lej în plus de afirmare.

„N-am putut mai mult. N-am mal re
zistat..." în acest fel a căutat să-și moti
veze comportarea slabă de la Havana 
Adriana Moroșan.

Lipsa de rezistență fizică denotă tocmai 
lipsa de pregătire. Antrenorul Iotului de 
tineret, prof. Sorin Poenaru a ținut să 
sublinieze acest aspect. Moroșan a ocolit, 
în ultimele săptămîni dinaintea plecării în 
Cuba, sala de antrenament. Și, iată re
zultatele. Același lucru se poate spune și 
în cazul Suzanei Saplontai.

înă la plecarea la Londra a mai, ră
mas aproximativ o lună. Trebuie valo
rificată din plin această perioadă,

pentru a vedea exact cine poate să facă 
fată mondialelor. Antrenorilor li se cere mult 
discernămînt, iar sportivilor, perseverență 
în pregătire. N-am vrea să fie trimis în 
Anglia un lot de plimbăreți, care să pără
sească planșa după 3—4 asalturi, ci tineri 
capabili să se situeze printre fruntași în 
toate probele. Așa cum s-a întîmplat cu 
scrimerii noștri, aproape fără întrerupere, 
în ultimii ani. Tradiția bunelor rezultate 
se impune să fie continuată.

Mai mult, fiind vorba și de anul J.O., 
mondialele de tineret de la Londra pot 
să însemne și un fericit prilej, pentru unii 
concurenți, de a aspira — printr-o com
portare cît mai concludentă — la un Ion 
în lotul pentru Ciudad de Mexico.

Un prilej (în plus) de reflecție pentru 
toți cei interesați.

Tiberiu STAMA

Tiparul; I. P. „Informația'', str. Brezolanu 23—25.

Au luat sfîrșit întrecerile 
concursului internațional de 
schi (probe alpine) de la Gael- 
livare (Suedia). In ultima zi a 
concursului s-au disputat pro
bele de slalom special. La mas
culin, primul loc a fost ocupat 
de elvețianul Hans Zingre cu 
timpul de 66,03.

Proba feminină s-a încheiat 
cu succesul sportivei austriece 
Jutta Knobeloch, cronometrată 
cu timpul de 74,90. Ea a fost 
urmată în clasament de com
patrioata sa Elfi Untermoser — 
75 sec și de Burgel Faerbinger 
(R.F. a Germaniei) — 75,07.

BASCHETBÂUȘTII SOVIETICI
IN URUGUAY

MONTEVIDEO. - In cadrul
turneului pe care îl întreprin
de în Uruguay, reprezentativa 
masculină de baschet a URSS 
a' susținut la Montevideo cea 
de-a treia întîlnire în compa
nia formației țării gazdă. Bas- 
chetbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 63—55
(29—23).

Riessen învingător 
la Caracas

Tenismanul american Marty 
Riessen a cîștigat proba de 
simplu masculin a turneului 
internațional de tenis de la 
Caracas. In finala probei, 
Riessen l-a întrecut pe compa
triotul său Cliff Richey cu 6—1, 
8—6, 6—1. Proba de simplu fe
minin a revenit englezoaicei 
Ann Jones, învingătoare cu 
6—4, 11—9 în fața americancei 
Julie. Heldman. La dublu băr
bați. perechea Tom Okker (O- 
landa) — Marty Riessen (SUA) 
a dispus cu 6—2, 6—2, 6—3 de 
cuplul spaniol Jose Luis Aril- 
la — Manuel Orantes.

★
Proba de simplu bărbați din 

cadrul turneului internațional 
de tenis de la Beaulieu a fost 
cîștigată de jucătorul columbian 
Jairo Velasco, care în finală l-a 
învins cu 6—2, 1—6, 6—4 pe
francezul Francois Jauffret. 
Proba de dublu bărbați a reve
nit cuplului polonez Lewan
dowski — Novicki, care a dis
pus cu 6—2, 6—3 de perechea 
engleză Matthews — Wooldridge.

CU BALONUL
DE CE SCADE NUMĂRUL 

SPECTATORILOR ?

ZURICH. — Semnalînd, in
tr-un articol recent, scăderea 
accentuată a numărului de 
spectatori la meciurile de fot
bal, în diferite țări europene, 
H. Bangerter, secretarul UEFA, 
notează, după opinia sa, urmă
toarele cauze ce ar determina 
acest fenomen : tendința gene
rală spre jocul defensiv, spo
rirea prețului de intrare fără o 
compensație corespunzătoare 
prin ameliorarea nivelului teh- 
nic-spectacular, goluri puține 
și joc prea dur, lipsă de con
fort în stadioane. La aceste 
cauze, determinate de însăși 
structura fotbalului actual, se 
adaugă, scrie H. Bangerter, 
concurența sporită a „indus
triei" divertismentului și in 
special a televiziunii.

Ca remedii la această situație, 
autorul articolului propune ac
țiuni din partea cluburilor de 
fotbal pentru a realiza cîteva 
deziderate indispensabile, cum 
ar fi : creșterea calității jocului,

ECHIPA DE FOTBAL A IUGOSLAVIEI,
ÎNAINTEA MECIULUI CU FRANȚA
CORESPONDENȚĂ DIN BELGRAD

GEA1CI (Steaua roșie)

ROTUND IN JURUL LUMII
stabilirea unui echilibru valoric 
între echipe, obținerea de suc
cese în competițiile internațio
nale, convenții echitabile cu 
companiile de televiziune, mo
dernizarea stadioanelor.

Federația italiană de fotbal a 
selecționat următorul lot: 
Facchetli, Mazzola, Domenghini, 
Burgnicli (toți de la Interna- 
zionale), De Sisti, Bertini, AI- 
bertosi (Fiorentina), Ferrini,

LOTUL ITALIEI PENTRU ME
CIUL CU BULGARIA

ROMA. — In vederea meciu
rilor cu echipa Bulgariei (cam
pionatul european inter-țări),

URMEAZĂ AL
TORPEDO

Vieri (Torino), Anastasi, Picchi 
(Varese), Riva (Cagliari), Julia
no (Napoli), Bulgarelli, Guar-
neri (Bologna). Prima întîlnire 
dintre echipele Italiei și Bul
gariei va avea loc la 6 aprilie 
la Sofia.

TREILEA MECI
-CARDIFF

Peste 200 000 de cereri de bilete s-au înregistrat la meciul 
dintre Torpedo Moscova și Cardiff, disputat ieri la Tașkent. Dar, 
tribunele stadionului Central n-au putut primit decît 60 000 

de spectatori. Victoria a revenit moscoviților, cu scorul de 
1—0, prin golul înscris în prima repriză de Gherșkovici (min. 
32), ca urmare a unei nete dominări a fotbaliștilor sovietici. In 
a doua repriză, oaspeții echilibrează jocul, iar portarul Kava- 
zașvili a trebuit să se întrebuințeze serios pentru menținerea 
rezultatului.

Cum în primul meci Cardiff a cîștigat cu același scor, ur
mează ca în luna aprilie să se dispute un al treilea isc, pe 
teren neutru.

In urma unor rezultate ne
satisfăcătoare înregistrate In 
grupa sa, puțini erau acei care 
mai aveau speranța calificării 
echipei Iugoslaviei în sfertu
rile de finală ale campionatu
lui european. Dar, cum se în- 
tîmplă în fotbal, au urmat două 
surprize de mari proporții, 
care au dus la calificarea echi
pelor Spaniei și Iugoslaviei. 
Prima,. ca urmare a succesului 
Irlandei la Praga, iar cea de 
a doua, în urma meciului egal 
pe care reprezentativa Albaniei 
l-a făcut cu R.F. a Germaniei.

In acest fel, calendarul in
ternațional al naționalei iugo
slave s-a îmbogățit considerabil 
pentru sezonul în curs, selec
ționerul Rajko Mitici avind in 
prezent numeroase greutăți în 
găsirea datelor de disputare a 
jocurilor. După cum se știe, la 
calificarea Iugoslaviei în sfer
turile de finală ale campiona
tului european o contribuție 
au avut doi jucători care acti
vează în prezent la echipe de 
club din străinătate. Astfel, în 
meciul cu R.F.G. disputat la 
Belgrad au jucat Iusufi și 
Skoblar, iar în partida revanșă 
de la Hamburg, din nou Sko
blar. După cum a comunicat 
zilele trecute presei, selecțione
rul este decis ca în această 
primăvară să nu mai apeleze 
la fotbaliștii care joacă în stră- 

. inătate. El pare hotărît, ca, 
treptat, să alcătuiască o nouă 
echipă reprezentativă, mult în
tinerită, în care vor figura cu 
siguranță tinerii jucători care 
au dat satisfacție în ultimele 
două meciuri internaționale ale 
sezonului trecut.

Se preconizează ca noua gar
nitură alcătuită de Mitici să ia 
startul în noul sezon interna
țional la 6 aprilie, cînd este 
programat primul meci cu 
Franța, în deplasare în sfertu
rile de finală ale campionatului 
european. In absența lui Vu- 
kievici, portar la Hajduk Split, 
se pare că va fi preferat pe 
postul de ultim apărător al bu
turilor noastre tinărul Mutiba- 
rici, de la Vardar Skoplje. Un 
alt jucător care va face parte 
cu siguranță din națională este 
Fazlaghici, fundaș dreapta ia 
Sarajevo, în timp ce ca fundaș 
stingă se preconizează a fi. uti
lizat Damianovici, de la Parti
zan. Iată și pe ceilalți selecțio- 
nabili, care sînt urmăriți etapă 
de etapă în meciurile de cam
pionat : Ramljak (Dinamo Za
greb), Holțer (Hajduk Split) - 
apărători; Georgevici (Parti
zan), Baici (Sarajevo), Belin 
(Dinamo Zagreb) — mijlocași; 
Baici, Hasanaghici (Partizan), 
Osim (Zelezniciar Sarajevo), 
Antici (N. K. Sarajevo), Rora 
(Dinamo Zagreb), Glaici (Stea
ua roșie), Novak (Dinamo Za
greb), Musovici (Hajduk), Spre- 
cio (Zelezniciar Sarajevo), Cer- 
cek (Dinamo Zagreb), Hoșiei 
(Partizan).

Este aproape certă absența 
din echipa care va întilni 
Franța a unor jucători rutinați 
ca Zambata, Rașovici, Brncici, 
Kovacevici — care își satisfac 
în prezent serviciul militar. 

Selecționerul Rajko Mitici 
este ajutat în munca sa de 
Branko Stankovici, (de la Osiek 
participantă în divizia B), care 
este mai de mult antrenor al 
echipei reprezentative a Iugo
slaviei. Se speră că munca lor 
va fi încununată de succes.

Ivo GORAN
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